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Transição da ultima iiladc da pedra para a primoira idade dos iiicfacs nianufacliira-

tlos.— Sc^ue-se a ordem estabelecida relativamente á divisão tios ti'm[)()s preliis-

toricos. — I)ividc-sc o primeiro periodo da industria inanufactora dos metaes cm
idade do cobre c idade du bronze.—rnndamentos (|iie obrigam a esta separação.

—

Im|)Ugna-se a tlieoria (jue faz partir da Ásia para a Linropa os inicios da metallur-

gia, assim como a proposição de <|n(; os artefactos de bronze ornamentados de gra-

vuras geométricas e synd)olicas iiossam represeiilal-os em (]ual'|ncr parle do mun-
do. — Mostra-se que o ferro não fabricado leva iirioridade de uso a todos os me-
taes, como agente j)roductor do fogo desde os primeiros tempos palcolitliicos.

—

Mantem-se porém a primeira idade do ferro, como está adoptada, a partir das suas

mais antigas provas de aproveitamento industrial com referencia a cada paiz.—Dis-

cute-se e repelle-se a tlieoria que faz succeder a idade do bronze á ultima idade da

pedra cm toda a líuropa. — Reprovam-se, ura a um, os princípios de que se pre-

tendeu derivar esta tlieoria.— Dcscrcvc-se a superabundante riqueza metallifera de

toda a Tcninsula Ibérica e de outros paizes do Occidcnte e prova-se que a sua ex-

ploração data de uma epoclia anterior ás primeiras manifestações do bronze n'esta

região- — Indicam-se mimerosas minas de cobre e de estanho reconhecidas no ter-

ritório portuguez.— Quadro geral das minas do Algarve com a indicação das que
hão manifestado trabalho de tempo immemorial. — Designam-se a:iuellas em que
tècm apparecido instrumentos de cobre. —Considerações deduzidas dos factos que

persuadem ter sido o cobre o primeiro metal maiuifacturado na I'cninsula Ibérica

c n'outros territórios da Kuropa. — Conclue-se que nos paizes em que os artefactos

de bronze ornamentados acompanliam os lypicos instrumentos de pedra do periodo

neolithico sem que existam os necessários característicos rudimentares d"essa in-

dustria, não houve a transição da ultima idade da pedra para a primeira dos me-
taes, ou que somente essa industria teve cabimento na phase mais adiantada do seu

progresso. — Característicos que representam na região do Algarve a transição da

ultima idade da pedra para a primeira dos metaes, a idade do cobre, a idade du

bronze e a primeira idade do ferro.

Com o segundo volume desta obra não terminou completa-

mente o que compelia aos descobrimentos concernentes ao pe-

riodo neolithico, elTeiluados na zona do Algarve até á data da sua

publicação; pois, correspondendo á ultima phase dacpielle periodo

o apparccimento do primeiro metal manufacturado, devo con-
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stMjuonlemenlo occupar-inc agora deslo assiimplo, mas sem com-

liulo poder ainda separal-o das suas radicaes ligações.

A caria paleocllinologica designa uma epoclia de transição

do periodo neolilhico, ou da ullima idade da pedra, para a idade

do bronze, como annunciando uma nova aurora de civilisação,

uma nova induslria, um novo progresso nos faslos da humani-

dade.

Na carta paleoethnologica adoptei por este modo a nomen-

clatura, geralmente admiltida na sciencia moderna, de idades da

pedra, idade do bronze c idade do ferro, em que a vida humana

fora dividida na Dinamarca pelo insigne Thomsen, com inteira

aj)provação dos sábios da Suécia, da Noruega, da Suissa e de ou-

tros estados da Europa.

Sendo porém posteriormente subdividida a vasta idade da pe-

dra desde os tempos geológicos até o periodo neolitliico, com aná-

logo fundamento dividirei eu lambem a primeira idade dos me-

taes em idade do cobre e idade do bronze, baseando-me nos factos

exhibidos pelas explorações que lenho feito naquelia faxa terri-

torial e em vários descobrimentos ultimamente realisados, não só

em Portugal, como na liespanha e n'outras nações.

Pouco ou nada me prendo ás theorias que tão incautamente

se applicaram a lodos os reinos do Occidenle, inchiindose mes-

mo aquelles não suíficientemenle explorados, no intuito de

brindal-os com uma invasão portadora dos inicios da metallur-

gia; porque essas theorias, embora podessem alé certo ponto ser

applicaveis a determinadas parcellas da Europa, não podiam con-

scienciosamente impor-se aos territórios não ainda estudados ou

|)ouco conhecidos.

Umas laes theorias poderiam, quando muito, referir-se a um

paiz como a França, cujos depósitos paleoethnologicos tinham ma-

nifestado numerosos artefactos de bronze, ao passo que o seu ter-

reno, segundo pretendem alguns naturalistas, era escasso de cobre

e de estanho, a ponlo de importar actualmente oito a nove mi-

lhões de cobre por anno e uma enorme ípiantidade de estanho,

porijne a|)('nas em diminulissima escala se tem achado na costa
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(l(í Piriac, n.i lirolanha, o oní Vanlry, |kmIo de Liind.iíos, como rc-

ÍItc IJíMidaiil no seu curso de miiicialogia *, coriKjiianlo o si-. Le-

ger" cile mais alguns logarcs.

A França poderia pois pensar (jue lania riijucza de l)ronzc

nas suas estações prehisloricas sómenle proviria de alguma re-

gião cm que abundassem os componenles d'essc melai; mas em

vez de recorrer á Inglalerra e mais especialmenle ao (lornwai,

em que riípiissimas minas de cobre, estanho, chumbo, [)rata, ele,

indicam ter sido exploradas desde tempos remotíssimos, ou cá Pe-

nínsula Ibérica, Ião afamada por seus opulentos depósitos cuprife-

ros e eslani feros, talvez ainda anteriormente aproveitados, prefe-

riu imaginar que tudo lhe tinha vindo da Ásia Menor, da Armé-

nia, do Cáucaso, de Malaca e da ilha de lianca.

Julgo eu porém não ser preciso ir tão longe em busca da ma-

tcria-prima dos instrumentos metallicos (pie descobri e colligí nos

monumentos prehistoricos do Algarve, porque lá mesmo existe

cila abundantemente, como em todo o reino, em toda a llispa-

nha e n'outros territórios europeus, não sendo provável que es-

capasse aos mineiros do período neolithíco, a esses já Ião ades-

trados obreiros que sabiam procurar o sílex, a calcedonia, o

quarizo opaco c crystallino, a obsidiana, o grés, os schislos, as

diorites, etc, para a fabricação dos seus instrumentos de traba-

lho e armas de guerra, excavando poços e galerias; que collígíam

o cinabrio (mercúrio sulphurado, vermelhão), a limonile (ferro-hy-

dratado sob a forma que dá o ocre amarello), a hematite verme-

lha (variedade não melailoide do ferro oligislo de forma estalacli-

tica e struclura íibrosa), para com estes mineraes prepararem as

diversas tintas das suas tatuagens e a pintura, tanto de varias ar-

mas como de alguns ornatos; e que finalmente conheciam uns

certos nódulos de ferro, de que provadamente se serviam para

produzir o lume.

Com referencia á prioridade dos melaes utilisados nos tem-

' Beudaat, Mincralogie, pag. 150 a IGG. 18G5.

A. Legcr, Travaux publiques des romains. 1875.



pos prehisloricos, muitas duvidas hão sido levadas ao campo da

discussão, prclcndcndo uns conccdel-a ao ferro, outros ao cobre,

e, finalmente, a grande maioria, ao bronze.

Com effeito, o ferro foi conhecido e aproveitado desde os tem-

pos geológicos, embora a sua manufactura pertença a uma epo-

cha muito posterior.

O precioso livro do sr. J. Evans, com 090 paginas, 470 fi-

guras e 1 estampa, traduzido do inglez em 1878 pelo sr. Bar-

bier, sob o titulo de Les ages de lapiene, instnnnents, et orne-

ments de la Grande Bretagne, concentra a esto respeito interes.

santissimas noticias, que mui bem corroboram a significação por

mim attribuida a um pedaço de ferro, cpe achei associado a fa-

cas de silex com os gumes inteiramente obliterados, n'um dos

monumentos da necropole de Alcaíá, cujo estudo reservo para o

seguinte capitulo.

Diz o sr. Evans, que desde a mais remota antiguidade o si-

lex serviu de produzir o lume
;
que em algumas cavernas quater-

nárias da França e da Bélgica se têem achado nódulos de pyrite

de ferro nas habitações lacustres de Bobenhausen, assim como

n'uma habitação romana em Unter Uhldingen (Suissa), e que o sr.

Dupont extrahiu do 2mi de Chalmx, na Bélgica, um nódulo de

pyrite com profunda ranhura, que só podéra imprimir-lhe o bordo

pont'agudo de uma lasca de silex, accrescentando que nas mes-

mas cavernas e n'outros depósitos, onde appareceram pyrites de

ferro, acharam-se juntamente uns instrumentos arredondados de

silex, dos chamados raspadoit-s (grattoirs) com os bordos estraga-

dos; o que não se pódc atlribuir á acção de raspar, mas á do

choque [»or IVicção.

Bastariam pois estes factos para de todo o ponto ficar com-

provado (jue a pyrite de feiro foi coniiecida e utilisada desde

os tempos i|uaternarios até os tempos históricos; mas outros

muitos cila aiíida o sr. Evans em abono da sua auctorisada pa-

lavra.

Em 1844, prosegue o illusirc escriptor, n'um monticulo tu-

mular 0111 VMou Moore achou-se junto de um esqueleto um vaso
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de hcbcr com iiiii pcduço [)()lido de minério (h ferro e vinlc c uma

lascas circulares de silcx.

N'oulro monliculo, cm Uudslone, perlo de Bridlinglon, ex-

plorado cm 1870, estava entre os joelhos e a cabeça de um es-

(jucleto uma lasca comprida de silcx com certo arredondado n'uma

extremidade, posta sobre uma pyrite de ferro, assim como n'um

cht de Lcsmurdie (Banflshire) appareceram algumas lascas

de silex com um pedaço de ferro c uns resíduos, que se julgou

serem de isca.

Nos túmulos saxònios e francos, diz o sr. Evans terem-se

encontrado pequenos grupos de lascas de silex, acompanhados de

fuzis, como succedeu em Onzegal e no cemitério anglo-saxonio

de líarnham Hill, perlo de Salisbury, assim como n'um tumulo

saxonio cm Undeby (Yorkshire), onde se descobriu um fuzil mui

parecido aos de uso moderno.

Na Laponia, citando uma narrativa de Schefler, ainda no sé-

culo XYH eram enterrados os indigenas com o machado, o arco,

as frechas, um pedaço de silex e vm fuzil, instrumentos que jul-

gavam indispensáveis na sua viagem para o paraizo.

A respeito da pyrite de ferro que crystallisa no systema cu-

bico e não se decompõe sob a acção do ar como • que crystallisa

cm prismas rhomboidaes, dizBeudant^ que antigamente era em-

pregada a espécie, não alterável, com o nome de marcassite para

botões e placas de ornato, facetadas ou lapidadas, em rasão do

bello eíTeito que produziam, mas que esta industria foi supplan-

tada pelos enfeites de aço; accrescenta, porém, que aquellas pla-

cas polidas lêem sido achadas em. túmulos de antigos pei'uvianos,

suppondo-se que lhes teriam servido de espelhos, c que por isso

se ficaram denominando espelhos dos incas.

Finalmente, diz que quando se inventaram as armas de fogo

empregou-se o sulphurelo de ferro em logar da pederneira, que

só depois o substituiu, e que d"esse uso se derivou o nome de pif-

rite c pedia de arcabuz.

* Hcudaiil. Miih'ralniji.r. ISC^, pap. I8"2.



Oblcndo o sr. Evans inn silex lascado, cxlraliitlu ilc um iii-

niiilo allenião, perlo de Wicsbadeii, observou (juc o estado dos

bordos era similhante ao lascado dos cbainados raspadores mais

anligos e ao da pederneira usual de ícrir lume.

Análoga observação fiz eu lambem n'umas pederneiras da

mesma íórma das antigas facas, compradas em Ayamonlc, pois,

servindo-me d'ellas durante a minha residência no campo, notei

que a percussão do íuzil produziu nas arestas lateraes um las-

cado abatido, idêntico ao (jue manifestavam alguns rectângulos

de silex achados no interior das cryptas e galerias, os quaes de

modo algum podiam ter chegado a tal estado, se tivessem servido

de facas ou serrotes, e por isso d'alli em diante os considerei como

percutores empregados no trabalho de artefactos de mais apu-

rado acabamento, e como pedras de ferir lume.

Encontrando depois n'um monumento neolilhico três d'aquel-

les obliterados rectângulos de silex com um nódulo de ferro, as-

sim me convenci de ter em minha presença os precisos instru-

mentos empregados na ultima idade da pedra para a producção

do lume; e não perdendo da lembrança esta idéa, passado algum

tempo tentei fazer um ensaio, preparando uma isca de bugalho

(Cachrys laeviggta, Lam. et Brot.), que é fructo de uma das mais

graciosas umbelliferas do Algarve, e lascando melhor uma das

minhas pederneiras; mas como nenhum resultado pratico era pos-

sível obter, por estar o ferro tão alterado e decomposto que cada

pedaço caiu para seu lado, scrvi-me então de uma pyrite que me

tinham oflerecido e, posto que cum algum custo, a isca (ainda

hoje usada pela gente do campo), sendo-lhe renovada a llôr, to-

mou fogo.

Nem ha que admirar que o ferro fosse conhecido n'aquella

região, porque havendo uma mina um tanto ao nordeste de Lagos

e luna área ferrifera, que partindo d'entre Monchique e Aljezur

l>rosegU(' n'uma dilatada zona do Alemtejo, onde não faliam ves-

ligios de occupaçrio neolilhica, poderia o ferro ler sido achado e

ulilisado sob algtunã das suas varias formas de manifestação em

.inioraçôes suj)eríiciaes, ou mesmo nas fundas excavaçDes desti-



nadas á oxlracrão do silex, o á roíislriicrão dos inoiíunuiilos

inorlnarios.

Ora, o dik) processo do produzir o íogo, nada impede jul-

•^ar-sc que tivesse sido accidenlalrncnlc descoberto desde os tem-

[>os mais remotos K

Os silices, de formas irregulares, que o abbade l^ourgeois ex-

Irabiu do mioceno inferior do Tbcnay com um estalado relicular

superficial allribuido a acção do fogo, sendo acompaidi.idos

n'aquelle deposito aquilaniano de outros pedaços de silex, em

que se divisou uma aresta com retoques, foram considerados

como obra de Iralialho intencional, servindo assim para se que-

rer provar que o homem já existia c tinha sido o descobridor do

logo.

Pondo de parte a discussão, tantas vezes renovada, relali vã-

mente ao valor das pi"0vas apresentadas para a comprovação da

existência do homem em meio dos tempos terciários, não julgo os

silices estalados do Thenay, embora mesmo se considerem pro-

venientes de tral)a]ho intencional, como podendo demonstrar o

descobrimenio do fogo; i)ois bem poderá o presumptivo homem

terciário havel-os assim achado e querel-os aproveilar.

Portanto, conhecendo-se na natureza physica diversas causas

de acção ignea, não somente capazes de fazer estalar o plano su-

perficial de uns calháos de silex, como de romper, inclinar e me-

tamorphosear extensíssimas formações de enorme possanca, não

se pode afoitamente concluir que o homem que se diz ter vivido

entre o plano superior do eoceno e a base do mioceno, já sabia

produzir fogo c applical-o ao lavor dos seus productos indus-

Iriaes.

' Sobre os diversos processos de produzir o fo^o pódc o leitor mui agradavel-

mente consultar a olM-a de Tylor fícscarchcs on lhe carhj Imlorij of inankind. e o li-

vro do dr. N. Joiy Lliomme avanl ks imimia-, no capitulo intitulado, Los origines du

feu dans l'humanilc. Sete eslanii)as representam os processos práticos ainda usados

em varias regiões da terra.

Com isto julgo desnecessário indicar outras obras em que este assumpto achou

cabimento. Entender-se-lia, porém, ([ue o uso do ferro e do silex, muito mais simples,

e porventura accidcntaimentc descoberto, deve ser o muis antigo.



Passando ])OiL'm aos tempos quaternários, cm que principiam

a surgir uns núcleos de silex de feição amvgdaloide, indubitavel-

mente determinada pela desaggregação de numerosas lascas des-

tacadas por choques de percussão, ler-se-ha sem duvida alguma

demonstrado o uso dos percutores de pedra como instrumentos

indispensáveis emqnanto não foi conhecida uma substancia de

maior consistência, que podessc substiluil-os.

Já se vê que para percutores deviam ser procuradas rochas

de lai dureza que podesscm estalar e afeiçoar o silex, a calce-

donia, o quartzo^ etc.

A industria do homem nos quatro periodos em que estão ar-

cheologicamentc divididos os tempos quaternários, exigiu o em-

prego quasi consecutivo dos percutores. Ei"a portanto mister (pic

para estes instrumentos de trabalho fossem preferidas as rochas

de maior dureza, sendo primeiro que tudo indispensável sabel-as

conhecer e buscar.

Sabendo-se já que em algumas cavernas quaternárias da

França e da Bélgica foram achados alguns nódulos de pyrite de

ferro, acompanhados de lascas de silex, cujas arestas apresentam

um abatimento similhante ao das pederneiras obliteradas pela

percussão do fuzil, c claro que o ferro, sob aquella forma foi en-

tão conhecido e aproveitado ; mas o (jue não se pôde pensar é

que antes de manifestado o predicado que tinha aquelle minério

de produzir lume quando percutisse uma pedra siliciosa, não ti-

vesse sido accidenlalmenle descoberto. Necessariamente assim se

deve suppor; e não será preciso formar complicadas conjecturas

para se chegar a presumir com a mais plausível verosimilhança,

í|ue seria algum percutor de pedra mesclada de partículas de fer-

ro, ou mesmo uma pyrite de ferro aproveitada para percutor em

rasão da sua reconhecível dureza e grande densidade, que, appli-

cando-se a um veio ou massa de silex, denunciasse com uma

sim|)les faisca a propriedade, inherenle á natureza da sua com-

posição, de produzir o fogo, do mesmo modo (pie tantas vezes o

picarele Mtacaiido uma jiedreiía, a enxada romjiendo a terra, o

alfercr, dcsiuoulando a charneca ou o machado cortando a leidia,



mas resvalando sobre uma [)e(lia siliciosa, destaca uma onda de

brilliaiiles íaiscas, como re[)elidas vezes se lem observado.

Arriscadas são, i)orém, todas as conjecturas altinenles ao

descobrimento de (jiiaesquer origens, por mais que o racicinio

possa querer voar ás remotas sombras do passado, líntrelanto,

provado é que o conliecimento do ferro, empregado como agente

de produzir o logo, pertence, j)elo menos, á data da sua manifes-

tação nas cavernas i)aleolitliicas dos tempos quaternários.

Parece, portanto, que os factos apontados i)oderiam pcrmil-

tií" a inversão na ordem até hoje restabelecida relativamente ás

idades dos melaes, se não se tivesse preferido marcar a primeira

idade do ferro desde que este metal começou a ser tratado e ma-

nufacturado como minério, substituindo as armas, os instiumen-

tos do trabalho da ultima [)hasc da idade do bronze, e a ler uma

definida representação em todos os progressos da industria anti-

ga, sem que nunca mais deixasse de intervir nas mais audacio-

sas emprezas do entendimento humano.

Ficando pois reservada Si primeira idade do ferro para com ella

indicar o occaso dos tempos j)rehistoricos em alguns territoiios,

exigiria agora a ordem regular dos assumptos, que desde já co-

meçasse a representar e descrever a idade do bronze, se uma se-

rie de factos não me levasse a antepor-lhe uma outra idade me-

tallica, a meu ver suííicientemenlc comprovada, para não dever

ser confundida ou misturada com a do bronze, havendo para am-

bas mui diversos caracteristicos na mesma zona geographica.

Antes, porém, de proceder á ordenação dos factos, que julgo

poderem ca[)itular n'esla região (Algarve, Portugal, Hispanha),

uma idade do cobre mediando entre a ultima da pedra c a do bron-

ze, cumpre-me expender algumas considerações respectivas aos

conceitos em que se baseia a theoria que faz como repentina-

mente cessar a ultima idade da pedra com a substituição de uma

idade do bronze, representada por numerosos artefactos, que se

diz terem sido trazidos do Oriente por uma migração que invadiu

diversos territórios europeus.

Esta theoria leve por paliia as nações escandinavas e oíii
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breve tempo íez a volla da Europa com um prodominio (juasi ab-

soluto. Aligura-se-me, porém, ter sido um tanto prematura e não

menos temerária, porque os factos que lhe deram orií^em, não

eram idênticos em Ioda a parte, havendo alem d'islo muita terra

virgem, onde o lavor archeologico não tinha ainda penetrado ; o

que impedia poder-se saber se os seus característicos, quando

descobertos, tenderiam a íortalecel-a, a modificai-a ou a des-

Iruil-a.

Eis-aqui porque tal theoria, não applicavel a todas as re-

giões, parece antes um sonho, embora dourado pelo espirito en-

genhoso de mestres abalisados; e por isso em similhanles casos

se diz em lingua portugueza, com certo entono proverbial, que

«' os llomeros também dormitam. . .

»

Pois que dormitem a seu lalanle os Homeros, comtanto que

fique de pé, e velando, um simples observador e interprete dos

factos que o rodeiam; pois nem sempre os fortes levam de ven-

cida os que julgam fracos. Forte é sobre tudo a verdade.

Vejamos agora em que densos véus paira ecclipsada essa

pouco estimada raridade dos nossos tempos.

A historia dos escandinavos, diz um auctor de grande nota,

estava subordinada na sua origem a uma data relativamente mo-

derna, em vista dos documentos cscriptos e das suas próprias sa-

(jas ou lendas Iradicionaes.

Presentiram [)orém os sábios d aquellas nações a existência

de um archivo intacto, até então ignorado, cujos códices eram as

camachis sedimentares do solo, as alluviões marinhas, os lagos,

as turfeiras, os kioekkenmoeddings das margens do mar, os mon-

liculos artiíiciaes, bem como outros depósitos sem data conheci-

da; c revolvendo tudo isso, mediante os methodos adoptados na

geologia e na [)aleonlologia, em breve tempo conseguiram alar-

gar os horisontes do passado, reconhecendo vários antecessores

em c[)0chas dislinctas, epochas que denominaram idade da pedra,

idade do bioazc e idade do feno, servindo de base a esta classi-

ficação o grujiamciilo (juc se fez, dos característicos (|ue deviam

pcrlcncer a cada uma.
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Sc^miikIo c'sI;i, divisão, ;i idade da pedra siiccimIcii ;i idade do

hnnize n'a(jii('ll;i região se[)lcnliion;il; c, com clíeilo, eni presença

dos numerosos aílclaclos do bronze, em grande parle ornamen-

lados de gravuras, exlrahidos de vários depósitos, a classiliearão

que ao seu conjunclo impoz o sal)io Tliomsen, em seguida ado-

|)lada [)or Nilsson, F(jrchliammcr, Worsaae e Sleenslrup, cia de

lodo o ponlo juslilicada.

Não erraram, pois, os sábios das nações escandinavas, não

lendo ale enlão observado outros mais singelos vesligios (jue po-

desscm servir como característicos de transição da idade da pedra

para a do bronze, e o mesmo succedeu aos sábios dos outros pai-

zes, onde linbam apparecido caractcrislicossimiihantes; erraram,

]»orém, os «jue pretenderam envolver a Europa inteira na rede

d aquella theoria, como adiante se lia de ver.

O sr. Ernesto Chantre, insigne inventariante da industria me-

lallurgica preliistorica da Europa, confrontando o produclo das

suas importantes explorações nas margens do Rliódano com o das

explorações escandinavas, mas tudo islo luima data em que mui

pouco ou quasi nada se sabia da feição melallurgica, ainda oc-

culta em todo o litoral da peninsula hispânica, não obstante já

enlão ter noticia de numerosos instrumentos de cobre, descober-

tos na Europa, na America e na Ásia, não hesitou em adoptar a

theoria estabelecida e propagada pelos sábios do norte," de que

essa industria fora trazida do Oriente para o Occidcnle, theoria

não menos sustenlada pelo sábio sr. G. de Mortillet e por outros

mui abalisados paleoethnologos.

Diversos conceitos serviram de base á theoria das migrações

(jue da Ásia trouxeram para a Europa, segundo se tem aííirma-

do, a industria melallurgica do bronze.

A este respeito refere -se o sr. Chantre aos fundamentos pro-

[lostos pelo sr. de Mortillet *, dizendo

:

«Guidé par la siatistique des dépòts siannifères, il arrive (Mr.

G. de Mortillet) à celle conclusion, que c"est de la parlic méri-

Cl\antre, .\tjc dii hrunzc. viil. i, pa^'. 18. ISTõ.



(lionale de TlnJc que nous csl venii Ic bronze, On sail, eii ellel.

que ce sonl la presqii'ile de Malaca et Tile de Banca qui fournis-

sent le phis d'étain. Le minerai s'y recueille très-facilemenl dans

des alluvions qui sont les plus riches du monde. Caiilre pari, le

cuivre se trouve en abondance dans les mêmes régions.

ill est donc assez naturel de chercher sur ce point le foyer

de Tinvenlion dii bronze.

«L'étude anatomique des liommes deTàge da bronze confirme

cetle manière de voir. Les épées et les poignards rcvèlent des

mains Irès-peliles, et les bracelets des poignets forl minces; or,

c'est dans Tlnde seulement que Ton renconlre ces caracteres phy-

siques.

«L'originc incontestablement indienne de la croix ornamen-

tale et de certains systres que Ton retrouve dans nos giscments de

Tâge du bronze viennent encore appuyer cetle íbéorie que, chaque

jour, gagne du lerrain.»

Oito annos depois (1883) reforçava o sr. de Mortillet* o

mesmo conceito ácêrca do metal que dera origem á induslria me-

tallurgica na Europa, servindo-se d'esles termos sobremaneira po-

sitivos:

«Le bronze est le premier metal qui se monlre dans le nord

scandinave el dans toule TEurope. Ce fail est d'aulant plus remar-

quable, que le bronze n'est pas un mélal simple, ni un alliage na-

turel de cuivre et d'élain, c'est un produit de Tindustrie liumai-

ne. Pourtanl le fait est certain, c'est bien le bronze qui dans le

nord, comme daiis le reste dei TEurope, est venu le premier des

mólaux rcm[)]acer la pierre pour les besoins usuels.

»

Arriscada tarefa é, cerlamenle, procurar origens ou querer

dcduzil-as de fados simplesmente observados .n'um limilado nu-

mero de casos!

Foi o que succedcu, em meu pensar, com referencia aos pri-

mórdios da mclallurgia europêa.

Eallando com inleira lealdade, não posso eu admiti ir ((Muo



13

sullicicnlciiiLTilo [)osiliv()S os [)riiici|)i()s ár. (juo se seiviíam os srs.

(Ic Morlillcl, o sr. Chanlro, o sr. Worsaac, o lanlos oulros dislin-

(iissimos palcoellHiolo^^:»s, para chegar á conclusão do (jue o

bronze loi o primeiro melai que a[)pareceu manufaclurado em

Ioda a l^]uropa.

Francamente, acho sobremodo exlraordinni'io (jiie, por ser sa-

bido (]ue Malaca c a ilha de I]anca, assim como Sumalia e oulras

ilhas do grupo de Sonda, possuem ricas minas de cslanho e co-

bre, se originasse no Orienlc a industria do bronze e que d'aHi

[)arlisse para a líliropa, onde havia muito eslanho, muito cobre e

muita gente já admiravelmente adestrada, em numerosos mis-

teres.

Diz-sc (jue ao selvagem europeu na ultima idade da pedra não

se podem altribuir as precisas aptidões para conhecer e saber re-

duzir o estanho ao estado de fusão; mas onde estão as provas de

que os habitantes da Ásia, luiquelle período, não eram tão selva-

gens como os da Europa?

Que noticias, ou que critérios dignos de fé, comprovam,

n'aquelles tempos tão remotos, uma tal supremacia nas populações

asiáticas?

A que datas chegam as noticias e tradições d'essa gente que

se embalou nos regaços da Aurora e que se diz ler sido a civili-

sadora do mundo?

Pois chegarão essas datas até á ultima idade da pedra?. .

.

Quem o aíllrmará?!

Ora, lambem se aífirma lerem vindo da Ásia, na ultima idade

da pedra, umas migrações de gente brachjjccphala, e que essa

gente ensinou aos dolíchoceplialos da Europa (os laes descenden-

tes dos macacos terciários... ãos. aníhropopithccus. . .) uma
multiplicidade de lavores até então nunca vistos; e já se vê que

esses civilisadores, tão bizarramente destacados do berço da hu-

manidade, ainda não sabiam fundir o cobre e o eslanho de iMa-

laca e da ilha de Banca, nem mexer cousas laes, porque, se

soubessem, leriam vindo carregados com tudo isso e ensinariam

mais uma |)renda aos miseros selragcns desta região. Portanto,



cmfjiianlo os primeiros emigranlcs se cnlrclinhain cm desenvol-

ver na Europa a induslria da pedra lascada e polida c outras

muitas industrias, incluindo a de fundir a sua raça apurada com

a dos indigenas, preparavam-se na Ásia novas migrações para

trazer ao Occidente uma infmidade de vários artefactos de bronze

de primoroso acabamento, em parte com vistosos ornatos de gra-

vura, como são os dos paizes escandinavos, os do norlc da Alle-

manha, os da Finlândia, da Rússia, da Sibéria e os de mais al-

guns territórios, que, por signal, em pouco ou nada se parecem

com os do Hindoslão e do Egypto, que o sr.'AVorsaae figurou

(pag. 50 e 50) na sua obra La colonisation do la Russie et du

nord scandinave, etc.

Quando foi pois que se originou na Ásia a industria do bron-

ze, se por um lado se affirma lerem dalli chegado á Europa na

ultima idade da pedra os mestres da induslria neolilbica, c por

outro lado igualmente se aíTirma terem vindo, também na idtima

idade da pedra os metallurgistas e gravadores do bronze?. . .

Mas o bronze, tão bem fundido, applicado a um grande nu-

mero de armas de guerra, de instrumentos de trabalho, de luxuo-

sos objectos de ornato, e tudo isto já ostentando caprichosas for-

mas de graciosa elegância artislica, revela um extenso periodo de

existência, como todas as industrias que chegam a uma tão as-

signalada perfeição, e portanto forçoso é entender que devera ter

passado por diversas phascs de desenvolvimento desde as suas

mais rudimentares manifestações.

Onde jazem porém esses inicios rudimentares da industria

metallurgica? Não os teve?. . . É cousa que ninguém pode con-

ceber, nem sustentar em boa fé! Deve tel-os tido! E mister pro-

cural-os, ou antes... sabei- os reconhecer e estremar. E possivel

(pie alguma cousa d'isso se possa já indicar n'este livro. Sc não

(juizercm acceitar a proposta, rejeitem-n'a, assim como cu rejeito

os bellissimos artefactos de bronze do norlc e de Ioda a parte,

como representantes de uma industria que se funde e confunde

com os caracleristicos da ultima idade da pedra. N'esta hypothc-

se, cada (piai licaiá sentindo c pensando a seu modo.
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Ao j)iin(i[)io (jiic eslahclccc como i:tnis,<i iimilo Htilural dever-

s(! procurar o foco da invenção do l»ionzo cm Malaca e na ilha de

IJanca, [)or liaver alli muilo cobre e rnuilo eslanlio, |)rinci|)io í|nc

nada prova, corno adianle moslrarei, scgue-se onlro do não maior

valor, deduzido dos cnrios punlios das espadas e das ada^^as de

bronze, como unicamente apropriados ás pe(|uenas mãos dos Ín-

dios, e aos braceletes de niin^i^uado diamelio como sórnenle ada-

(ilaveis aos delgados pulsos da gente indiana. Também mostra-

rei não poder acceital-o, como elemento attinente a tão percm-

[)toria conclusão.

Finalmente, como referencia á cruz ornamental e aos systros

de origem indiana que bão apparecido em jazigos da uhidc do

bronze, expenderei igualmente os meus conceitos.

Quanto ao primeiro principio direi que não fora mister ir pe-

dir ao Indo e ao Ganges o que era abundante em muitos paizes

da Europa, e até aproveitado desde tempos immemoriaes.

Havia na Escandinávia ricas minas de cobre, chumbo, prata,

oiro e ferro \

Na França havia cobre em Rozières (Farn), Baigorry (Bai-

xos Pyreneos), Saint-Gaudens (Haule-Garonne), GoíTre (Ariège),

Ghessy (Rhône), Gabrières (Herauld), Vaudrevange (Moselle),

Sainte-Marie aux Mines (Alsace). Havia estanho em Vaubry (Hau-

le-Vienne, e no chamado [.lato central, em Forgeas, Anlraigues,

Montebras, La Ghaise, onde se acham excavaçoes a céu aberto,

de forma cónica, com 8 a 10 metros de profundidade e 30 a 40

de diâmetro "^

Na Gran-Bretanha, refere o sr. A. Leger^ eram exploradas

as minas de cobre na epoclia romana, e a essa cpocha perten-

cem as escorias achadas em Gaerhun (Conoviwn), perto de

Gonway.

Os phenicios e os carthaginezes, diz o mesmo auctor, pas-

' Vosgicn, Dicc. Gcograpk. 1830—Vorb. Norvè(]e.

Allrcd Lcgcr, Lcs travavx publiqxicx, Ics mines cl la mrlallurfiic oii.r Icmps dcs

ruinains, pag. 6t»9 e 700. Paris, 18".").

' lílcin, rag-."Ot e702.



sando o Kslreilo, iam procuraro cobre, o cliniiíbo c o oslanho á

Bretanha e ás ilhas Cassilérides (Sorlingues a sudoesle)', con-

servando por muito tempo o monopólio d'cstc commercio, que os

enriqueceu, mas de que os romanos lolalmenle os privaram.

Para mostrar quanto era abundante e valiosa a exploração

do estanho na Bretanha diz que Plinio calculava que só ella pa-

gava largamente os sacrifícios que a conquista tinha custado.

Beudant" julga ser a Inglaterra o paiz mais rico de estanho

na Europa, c calcula a sua producção annual n'uns 3.000:000

kilogrammas, ao passo que a Bohemia e Saxe não chegarão a re-

unir 300:000.

Na Grécia a exploração do cobre e de outros minérios data de

eras mui remotas.

Refere o sr. Leger ^ que, tendo-se os romanos apoderado da

ilha de Cliypre no anno de 57, antes da nossa era, exploraram

durante muito tempo as ricas minas de cobre que alli acharam e

que do nome da ilha derivaram o do metal, chamando-lhe primei-

ramente cyprium e depois cuprum. E de crer, porém, que os ro-

manos já achassem trabalhos muito anteriores n'essas minas, como

os havia nas do cinabrio, que o sr. Leger, seguindo as noticias

de Theophrasto e de Plinio, diz terem-se rapidamente esgotado,

e por isso já setecentos annos antes da era chrislã os gregos iam

á llispanha buscar o mercúrio da mina de Almadcn. Note-se ainda

que houve na Grécia explorações mineiras muito mais antigas, se-

gundo referem Xenophonte c Vitruvio, citados pelo sr. Leger ^;

pois 1:500 annos antes de Chrislo já eram exploradas as minas

de chumbo argentifero de Lauriuni n'uma superfície de 20:000

hectares.

Não fatiarei das minas de cobre e de estanho de outros pai-

' ÁcfVca (la siliiaçãn das Cassitrridos vrjani-pn as cilnçuos collifjidas polo sr. Car-

tailliac IH) seu livro intitulado Aijcs pirhisloriíjiics de LExpaijne d du Porlurjal, pag.

'->07 a 20!).

Uciidaiil, Mi)i('ral(ii/ie, pa^. HiG. \HH'>.

^ l.fgor, njira cil., pai;-. 70?.



zos (la Europa, rccciando fatigar a atleiíção dos l(3Ítoros, visto ter

aindíi (lo i'(!ferir-mo a algumas da His[)aiilia c do Portugal.

Todos os metallurgislas coiih(3cem hoje a inimcnsa riqueza

inelallirera do território peninsular c sabem quão remota deve ser

a origem do seu aproveitamento immemoi'ial, larilo pelas noticias

registradas por escri[)tores gregos c romanos, como pelos vestigios

de anliqnissimos trabalhos encontrados no interior das minas.

Resumindo o que a este respeito refere o sr. LegerS as prin-

cipaes minas da Hispanha são de oiro, prata, chumbo, cobre, es-

tanho, mercúrio, feno, enxol'i(! e sal-gemma.

Eu poderia accrescentar muito mais, mas para o meu intento

apenas bastaria citar as de cobre e estanho. Entretanto reprodu-

zirei mais algumas noticias históricas, colligidas por aquelle no-

tável escriptor, porque d'ellas se deduz quão cedo começou a ri-

queza metallifera a ser aproveitada cm grande escala no vasto

território peninsular.

As minas faziam a fortuna da Hispanha muito antes da con-

quista romana, refere o sr. Leger^; á fama das suas riquezas

preciosas acudiram os phenicios e depois os carlhaginezes, os

quaes em tempo de Asdrúbal levantaram fundações importantes

nas províncias mineiras e fizeram consideráveis explorações de

que Annibal, só das minas de galena argentifera, tirava annual-

mente 7.000:000 a 8.000:000.

Achava-se o oiro em Las-Babias, nas Astúrias e nas cordi-

lheiras parallelas ao Bwtis. O chumbo argentifero ex})lorava-se

principalmente nas pi-oximidades de Carlhagcna, de Jlipsa, de Si-

sapon, de Castellon, de Barcelona, de Almeria, e na Lusitânia

chegava a tal ponto o seu desenvolvimento que uma só mina em-

pregava 40:000 operários.

Diz que as pyrites cupriferas eram exploradas em S. Domin-

gos, Rio Tinto e nas Astúrias, e que a Lmitania fornecia o esta-

nho em concorrência com as ilhas Cassitérides.

Quanto ás celebres minas de cinabrio de Almaden. refere,

' A. Loger. Obra rit.. pa;;-. 098.
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coin a aucloridade de Plinio, lerem sido exploradas pelos gregos

700 annos antes da nossa era, rendendo anniialmenle para o

ihesouro 100:000 libras de cinabrio, e que no tempo do império

romano eram tão cuidadosamente aproveitadas, que o cinabrio

expedia-se directamente para Roma em caixas selladas para ser

I ratado sob a fiscalisação imperial.

Accrescenta, finalmente, que os romanos extrahiam o enxofre

das minas de Munda, entre Madrid e Murcia, e o sal-gemma de

Minglanilla.

Coni referencia ás origens da exploração mineira na Peninsu-

la, diz o sr. Ernest Deligny * baver poços de trabalbo anterior aos

pbenicios nas minas de cobre da serra de Tbarsis, a pouca dis-

tancia da foz do Guadalquivir; o (jue Slrabão parece confirmar

(Lib. ni, 8), quando falia dos fornos que usavam geralmente os

(urdetanos para a reducção da galena argentifera, deixando as-

sim entender que a industria mineira na Península Ibérica era

exercida pelos povos indigenas.

Dos importantes trabalbos que n'esles últimos annos a His-

panba tem publicado ácèrca da sua portentosa riqueza metallifera

muito mais podéra deduzir-se; mas nada d'isso é preciso ao meu

intento, assim como também não preciso mais do que um resumo

respectivo á opulenta mineração do território de Portugal.

Muitas minas de cobre e de estanho do solo portuguez foram

parcialmente exploradas numa cpocha muito anterior aos tempos

históricos, como comprovam os numerosos instrumentos, princi-

palmente rnartellos de pedra, machados e escopros de cobre c

bronze, encontrados nos poços e galerias de algumas minas de

cobre, principalmente no districto de Beja'- e no de Faro (Al-

garve).

Nenhuma noticia escripla piule attingir os primórdios da me-

lalhugia peninsuiai'.

' K. Deligny, Apunlcs htsloricos sobre las minas cobrizas de la sierra de Tkarsis.

fíev. minera, vol. xiv, 1803.

' Da mina do cobre da Juliana, no dislriclo de B(\ja, íoi cxtraliido um machado e

um escopro de bronze. ((Uf cm nieii jjodcr conservo.



Não me propoiího relacionar as niinas que desde tempos im-

memoriaes lêem sido descol)erlas em PorlM,£fal, eomfiuanlo reserve

lima averiguarão mais especial [)ara as (jue lião sido registradas

na zona do Algarve.

Para simplesmenlí^ dar uma succinia informação das de co-

bre c estanho, emijora incompleta, vou recorrer á ultima estatis-

lica mineira, olíicialmente publicada em 188G pelo ministério das

obras publicas, e a um interessante livro, manuscriplo inédito,

intitulado Extractos, em que o dr. Domingos Vandelli reuniu to-

das as noticias que pôde obter acerca das minas do Portugal e

da legislação que as tem regido desde quasi o começo da monar-

cliia, manuscriplo pertencente á livraria do sr. conselheiro dr. F.

A. Pereira da Gosta, lente jubilado de mineralogia c geologia e

antigo director da escola polytechnica de Lisboa.

Do referido documento official deduz-se, que até 31 de de-

zembro de 1882 havia registro de quarenta e cinco minas de co-

bre, seis no districto de Aveiro, dez no de Beja, uma no de Bra-

gança, dezoito no de Évora, seis no de Faro, duas no da Guarda,

uma no de Lisboa e uma no de Portalegre, occupando uma su-

perlicie de 4.008,9573 hectares.

O livro mss. do sábio Vandelli contém o Índice das leis e

doações concernentes cás minas de Portugal, por ordem de datas,

sendo a primeira do anno de 1210, correspondente á era de

1172. Este Índice começa na folha 144.

Eis-aqui o resumo do que achei relativamente ás minas de

cobre.

Serra do Marão.— Pyrites cuprea, nas visinhanças de Gatiães

e no logar do Botão.— Mineral de cobre variegado (Bunt Kup-

fererz). II en vient également de la Serra de Marão en Portugal:

celle-ci est renfermée dans un schiste argileux micacé. Klaproth,

Dicc. de Chim., t. m, p. 04. Vand., p. 14.

Alcaçotas.— Rica mina de cobre, com oxvdo ou verde mon-

tanha. Vand.. p. 15.



Aljustrel \— Afinador de azul das minas do Aljustrel. G. a

Francisco das Aves. R. Arch. Liv. xxx. (?) D. Manuel, fl. 57.

Vand., p. 16.

Alvito.— O senhor rei D. Manuel mandou lavrar e fundir

cobre, encarregando d'essa administração a Pedro Fragoso e seu

escrivão Diogo Fernandes, escudeiro da sua casa ; e enviando com

elles dois mineiros allemães, chamados um Manuel Jorge, e outro

Manuel João. como consta do regimento existente no R. Arch.

Vand., p. 17.

Aveiro.— Pyrites cuprea., Vand. fl. 90.

' As minas de cobro de Aljustrel foriiecerani á compaiiliia de mineração Iransla-

ijãna varias provas de terem sido lavradas nos primeiros tempos do império romano,

provas pela maior parte até hoje desconhecidas, porque d'ellas fez a direcção d'aquella

companhia mui cuidadoso monopólio, com exccpçcão de um monumento epigraphico de

bronze que havia sido descoberto na área dos seus trabalhos; mas consta que os tra-

])alhadores acharam algumas pontas de írecha de cobre, machados de cobre e moedas

de oiro, sendo uma de Nero, de que só elles se utilisaram, como é costume.

lim maio de 187G foi descoberta nas escorias da mina dos Algares, ao sul de Al-

justrel, uma tabula de bronze com duas inscripções.
.

A direcção da dita companliia tomou posse d'este monumento o expol-o ao estudo

jjublico n'uma sala da comraissão geológica, convidando para este fim as pessoas com-

petentes por um aununcio publicado no Jornal do Commercio de Lisboa.

Comecei no mesmo dia do aununcio a occupar-me do estudo da lábula de Aljus-

trel, e teudo-o inteiramente concluído vinte e dois dias depois, passei a colligir docu-

mentos resp(^ctivos ás antiguidades d'aquella villa.

Formulando treze artigos, pedi diversos esclarecimentos á direcção da companhia

cm 22 de setembro d'aquelle anuo, estando já então prompto havia muito tempo tudo

(luanto dizia respeito ao estudo da tabula, contraprovado com Augusto Soromenho, c

por elle utilisado.

Vendo, porém, que os esclarecimentos não me eram fornecidos, prescindi d'clles

e tratei de concluir a miidia memoria intitulada A labula de bronze de Aljuslrel, cujo

manuscrii)to foi lido a Soromenho em 15 de outubro do dito anno de t<S76, esperando

apenas, para ser publicado, que clle addicionassc a sua promcttida critica epigraphica,

acompanhada do precnfchimcnto conjectural das lacunas resultantes do estado do mo-

immento.

Tendo-me porém o governo incumbido de levantar a carta archeologica do Al-

garve, Soromenho aproveitou a minha ausência c o trabalho que lhe tnilia confiado

])ara publicar em 1877 uma noticia em lingua franceza intitulada La lablc de bronze d'Al-

jiislrct. traducção litteral do titulo da minha memoria, publicada em 1880 pela academia

real das .sciíincias de ]>isboa, onde relato mais desenvolvidamente estas circumstancias

occorridas, e re[)roduzo os artigos respectivos aos esclarecimentos por mim i)edidos á

direcção da companhia de mineração Iranstagana.

]'elo terceiro dos referidos artigos mostro (|ue já então en presumia que u'a(|uella



21

Algarvr.—Athor. Doscobi-iii Manuel (la(^riiz Sanliago e abriu

junlo ao logar do Allior tuna mina ilo ^5 palmos de fundo, com

três belas juntas de dilíerentcs ramos: uma, do cobre, outra

de ferro e oulra de pedra de cevar; e na de cobre tirou na sua

abertura quantidade de minério que importava em 4:000 (juin-

taes*. Vand., 11. 19 e 101.

Algarve.— Em um dos Hvi-os antigos das ferrarias de Tbo-

mar e Figueiró, achou o inlendente geral das minas J. li." (José

Bonifácio de Andrada e Silva), que pelos annos de 1657 e 1(»5(S

o seu primeiro superintendente e fundador, Francisco Dufour,

fora mandado por carta regia do senhor rei D. João IV ao Al-

garve para trabalhar nas suas minas de cobre, c se lhe deu réis

lOOSOOO de ajuda de custo para a viagem. Vand., íl. 19.

mina podcsse haver vestígios de trabalhos anteriores aos que no primeiro séeulo do

império romano eram regidos pelo Procuralor melalbrum Lusilanicc inlra fines me-

lalli Vipascensis, não só porque n'um relatório ofíicial se desginavam trabaliios de fei-

rão anterior aos da cpocha romana, como porque já tinha noticia de terem a])parecido

na mina de Aljustrel algumas frechas de cobre, uma das quaes vim depois a descobrir

na colltcção de antiguidades do sr. Teixeira de Aragão ; o que a meu ver eleva a pri-

mitiva exploração daquella mina até os tempos neolithicos.

Emhm, depois de terem quasi passado oito annos, tive occasião de observar, na

secção de minas da exposição industrial de Lisboa (1888), os seguintes objectos encon-

trados na mina de Aljustrel, apresentados ao publico pela direcção da companhia de

mineração transtagana, com quanto me conste terem apparecido muitos outros, e até

moedas romanas, como ja disse.

1." Quadro de madeira de entivação de um poço romano — mina dos Algares.

2.» Pé direito de uma portada de galeria romana — Algares.

3.» Escada com sete entalhes formando degraus — Algares.

i.° Calha de encanamento de agua— Algares.

5." Soleira de esparto, de alpercata— Algares.

G." Espartão ou alcofa de esparto— Algares.

7." Gorro de esparto— Algares.

8." Corda grossa de esparto — Algares.

9." Vasador ou botador de esgoto — Algares.

10. "> Picarete de ferro com cabeça de martello— Algares

II." Masso de madeira enrabado— Algares.

12.° Amphora romana, de barro cozido.

Os objectos de madeira, mais ou menos impregnados de oxydo de cobre, parocem-

me ser de azinheira (Quercus Ililex Linn. et Brot.), arvore indígena do solo peninsular e

muito abuniiante no Alemtejo, como em todo o reino.

' Note-se que o cobre n'cste território não jazia tão fumlo (pie podésse ser inae-

cessivel aos mineiros iKMilithicos.



Algarve.— 16'48, setembro 16. Resolução dando a um Hei-

tor Coronel, por alvitre, as minas de cobre que havia no termo

(la villa de Loulé, com licença para as abrir sem pagar direitos

por seis annos. Vand., íl. 153 v.

Algarve.— Consulta do conselho de fazenda de 17 de julho

de 1701 para se poder abrir uma mina de cobre no Alemlejo

(Aher) e reino do Algarve, pagando o quinto, e que, achando-se

novas minas, se desse conta e seriam livres de direitos por seis

annos. Vand., íl. 153 v.

Alvaiázere (Traz os Montes).— Cobre verde e azul em schislo

micaceo. Vand., íl. 82.

Aviz.— 1553, abril 24. Carta a El-Rei sobre a mina de co-

bre com liga de prata, em Aviz, cnja amostra trazia Manuel de

Quadros. R. Arch. P. i. Maço 89. Doe. 141 v. Vand., íl. 19.

Remposta (villa da), comarca de Aveiro.

—

Cobre, prata, esta-

nho e chumbo. Em 1744. mandando o capitão Manuel Nunes Pin-

to, da freguezia da Rranca, erigir uma casa de moinhos do Pa-

Ihal do Rio Caima, no primeiro cabouco que se abriu, o primeiro

da parte do poente, deu com uma bela de vários metaes, de que

remelteu amostras a Fr. Eusébio de Jesus Maria, religioso de

S. Domingos de Lisboa, para que lizesse averiguar as qualida-

des dos mineraes que remettia. Passado um mez foram ao sitio

do Palhal Guilherme Tomchom e Ricardo do Lemir, inglezes, e

por administrador da dita mina António Rodrigues, natural do

Algarve; c diz-se que foram sócios na dita mina o Serenissimo

Senhor Infante D. Francisco, Thomas Rray, de Coimbra, e Gui-

lherme Mamon, inglezes.

Minaram a dita IxHa para o poente, e o producto dos metaes

(mineraes) extrahidos, depois de lavados, foram n^colhidos em

saccos, c exportados pela barra de Aveiro, e conduzidos a Paço

de Arcos, onde se fizeram as formas para huidir os ditos mine-
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raes; e é Iradiçrio (jiic a praia (iiic alli s(; liiiidíra se reduzira a

dinheiro no anno de 1750, em (|iie se conheceu a diííeren(;a na

maior fjuanliíhide do dinheiro em praia que enlão girou, sendo

muilo menor até áquella dala.

Continuou a lrahall)ar-se a mina, seguindo-se a het.i (Id

oriento, pelos mencionados chimicos, e sendo administrador An-

tónio Soares Aranlia de Mendonça, debaixo (hi licença de João

Gonçalves Homem, com os sócios dr. José Soares Martins, da

Bemposta, o reitor da Macinhala da Seixa, João Ferreira, Manuel

Martins, António Soares de Pinho, lodos da Macinhata da Seixa,

AíTonso Martins da Bolfeta, o dr. Luiz de Sousa de Menezes, Ma-

lia Dias da Gandia c da Branca, Manuel Martins, da Cavadinlui

de Bendo.

Apromplados os mineraes, erigem n'aquelle sitio do Palhal

(que compraram os ditos consócios a Josepha, soltei ia. do casal

dito, a António Dias da Bi beira, a João Marques do Cardial e a

José Marques do Lobrijo) uma fabrica com duas fornalhas; a pri-

meira chamaram forno de fundição dos mineraes, cintado de bar-

ras de ferro, e a segunda da separação dos metaes.

Preparados acceleradarnente os mineraes para a fundição, por

se findar o tempo do indulto real; accenderam o forno da fundi-

ção com o combustivel de cepa de toi"ga. Levou a cozer vinte e

íjuatro horas, havendo-se-ihe deitado 20 arrobas de mineral

:

abriu-se o forno o correu o metal para uma caldeira feita de ferro

e cobre misturado, e depois lançou-se o metal derretido em for-

mas de ferro separadas, e recollieu ao deposito indecial(?)para se

pagar o quinto devido á fazenda real. Limpou-se o forno do es-

cumalho com pás do ferro, e assim se continuou na fundição dos

mineraes por vinte e quatro horas de dia e de noite, parando a

dita fundição por se haver findado a licença real, e ficou recolhido

no dito deposito 51 ou 52 arrobas de metal fundido.

Juntando-se os sócios, na sua presença se tirou do deposito

uma bari'a do dito metal, introduziu-se no forno da— separação

dos metaes— ajuntou-se-lhe ossos de gado vaccum, cinza de rai-

zes de fetos, cal em pó e não se sabe que mais; separaram-so os
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metaes devidamente em uma pequena parte de cobre, outra de pra-

ta, em outra muito maior de estanho, e uma porção maior de chum-

bo. A"and., íl. 38 e scgiiinles ale 45.

A noticia proseguo até íl. 45 ; mas para mostrar as mesclas

a que o cobre em certos depósitos apparece associado, bastará o

que fica escriplo.

Botão (termo de Coimbra).— Cobre pyritoso. Vand., íl. 30.

Carvalhal do Estanho (comarca de Vizeu).— Mina varie-

gada de cobre, mina de cobre vítreo e verde montanha, em ma-

triz qiiartzosa. Vand., íl. 8:2 e 101 v.

Elvas. — Cobre pyritoso. Vand.. íl. 82.

Folques (comarca da Beira).— Na Ribeira ha uma mina de

cobre. Vand., íl. 46.

Gatiãks (no Marão).— Cobre. Vand., íl. 82.

Grândola.— Em 1620 se descobriu uma mina de cobre

muito boa em Grândola, como refere J. B. de Castro no mappa

de Portugal. Vand., fl, 101.

Lamego (perlo da cidade).— Cobre. Vand., íl. 82.

Monsaraz.— Ha boa pyrite de cobre com malachites ou mi-

neral de cobre verde fibroso em ganga ou matriz de quartzo branco

e mineral de ferro 'argilloso. Vand., íl. 37 e 101.

Penamacor.— Em 1042, cavando uns soldados nas trinchei-

ras da vi lia, acharam uma mina de cobre. Vand., íl. 60 v.

ibiiA Aizella (ao longo do Douro).—Rico dcposilo de cobre

vilrosd nu verde iii(iiil;uili;i. Vand.. 11. 27 e 82 v.
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SERNALiinsf».— Mina (1(í cohrc o ferro. l);'i 70 por qiiinlal.

Vand., II. 48 v.

Ventozello (mo logar (Ja Figueira).— Mina grizia de prata

(; cobre. Vand., II. 25 v.

E misler advertir, que além d'estc registro feito [)elo dr. Van-

dclli. lia noticia de outras minas de cobre em Portugal. x\o Al-

garve tomei nota das seguintes, mas ainda alli lia mais algumas.

Concelho de Aljezur, mina de cobre do xMargalho c Penedo.

Concelho de Silves, mina de cobre de Santo Estevão. Na fregue-

zia de S. Bartholomeu de Messines, mina de cobre e ferro do

Serro do Picallo. Concelho de Loulé, minas de cobre de Alto c

Atalaia. Freguezia de Querença, mina de cobre da Vendinha.

Concelho de Tavira, freguezia de Santa Catharina, minas de co-.

brc da Pedra do Lião e da Malhada do Nobre. Concelho de Cas-

tro Marim, freguezia de Odeleite, mina de cobre do Serro da

Mina e Conceição. Concelho de Alcoutim, freguezia de Martim

Longo, minas de cobre da Daroeira e Laborato. Freguezia de

Vaqueiros, minas de cobre da Cova dos Aíouros, de Forra Me-

rendas (herdade da Malhada) e do Serro das Pedras e da Galli-

nha.

N'outro logar darei noticias especiaes de cada uma d'estas

minas e das de ferro, manganese e antimonio, conhecidas no

x\lgarve, assim como dos logares em que descobri escoriaes de

antigas fundições.

Por esta relação, aliás muito incompleta, dos numerosos lo-

gares com miinas de cobre (havendo muitas com trabalhos anti-

gos), já o leitor terá percebido a necessidade que n'esta riquís-

sima região cuprifera poderiam ter as populações prehistoricas de

importar o jcobre do archipelago de Sonda (ilha de Banca) ou de

Malaca, e mais adiante reconhecerá (jue essas populações— as

que existiam na ultima idade da pedra— não só conheciam o co-

bre, como sabiam aproveital-o.

Agora mostrarei lambem que esta ultima terra do Occidente,
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além de muilo cobre, tinha suíTiciente estanho, para não precisar

recebel-o da índia.

No niappa relativo ao «Numero e superfície das minas con-

cedidas até 31 de dezembro de 1882 í, publicado pelo ministé-

rio das obras publicas em 1880, estão registradas quinze minas

de estanho : oito no districto de Bragança, duas no da Guarda,

lima na do Porto, três no de Villa Real e uma no de Vizeu, oc-

cupando todas uma superfície de 1:999,7480 hectares. Sabe-se

porém que muilas mais existem n'este território.

O livro mss. do dr. Vandelli, a que já me referi, conlém as

seguintes interessantes noticias:

Alandroal.— Mina de estanho. Vand., 11. 141. .

Alqueidão.— Minas de estanho de Beta, descobertas por Ma-

nuel da Cruz Santiago. Vand., fl. 32 v.

Alvará de 15 de novembro de 15 IG, para que se não pague

siza do estanho que se lavrar. Liv. v do Suppl., íl. 71. Vand.,

fl. 169.

Alvará de 13 de fevereiro de 1518, de El-Rei D. Manuel a

Ruy Mendes de Vasconcellos, rendeiro das feitorias do estanho

de Góes c Selaviza e suas fundições. R. Arch. Liv. de leis e reg.

de D. Manuel, fl. 41. Vand., fl. 30 v. e 154.

Alvará de 15 de junho de 1673, ordenando para íicarem

isentos da milicia os officiacs da mina de estanho. Liv. v da Esf.,

fl. 48 V. Vand., fl. 168 v.

Alvará de 20 de novembro de 1694, para que sem embargo

de qualquer privilegio se possam obrigar a trabalhar nas minas

de estanho os que forem aptos. Liv. v da Esf., 11. 50. Vand.,

íl. 169.

Estes alvarás deixam bem perceber a, grande importância j)u-

blica que se ligava á exploração do estanho iTeste paiz.

Arronches.— Quinta do Campino. Estanho, mina riquissima.

Vand.. 11. 33.



Beira e Skuma da Estrella.— C. a (lil líomcm, fcilor inór

(lo estanho da Beira e Serra da Estrella. U. Ardi. Liv. v, D. J."Iíi,

11. 17 c 72. (]. a Tlioinús Coelho, de feitor niór dos melaes da

lieira, Serra da Estrella e Alandroal. U. Ârch. Liv. iii. j). J." III,

II. 154 V.

Carvalhal do Estanho (coinarea de Vizcu).— N'esta comarca

descobriu Manuel da Cruz Santiago Ires betas de estanho, das

quaes trouxe 12 arrobas já fundidas e uns caixões de pedras das

mesmas belas, que fundiu na casa da índia em presença de Sua

Mageslade, que certificado assim da verdade do descobrimento.

Foi servido mandar-lhe lançar logo o habito da ordem de Christo

com 200^000 réis de tença.

O padre Nicolau de Oliveira (Grandezas de Lisbua) diz que

as minas de estanho de Vizeu rendiam para a coroa, no reinado,

de Filippe III, 600*000 réis.

Em 1789 ou 1791 é que se deixou de trabalhar e fundir es-

tanho da mina de Vagenea, limite do logar do Carvalhal. Estas

minas tinham sido concedidas por quarenta annos a Manuel da

Cruz Santiago e seus herdeiros, c em 1760 tinham ellas já va-

gado para a coroa.

Não se sabe o privilegio com que Manuel Francisco, Manuel

de Almeida c o dr. Manuel Marques mandassem trabalhar nas

ditas minas; o caso é que continuaram, e que o quinto, que sé

devia ao estado não foi fiscalisado, e paravam em poder de José

Marques de Oliveira do logar de Caria 10 y^ arrobas pelo menos

de estanho dos quintos. Vand., fl. 33.

N'uma rubrica, á margem esquerda d'esta folha 33, lè-se

:

«Pyrites cuprea em matriz quartzosa em Carvalhal do Esta-

nho».

Temos, portanto, n'aquelle mesmo logar uma mina de esta-

nho e outra de cobre, uma similhança, em ponto pequeno, do

que ha na ilha de Banca e em Malaca . . . mas essas minas não

devem ter sido aproveitadas (no entender dos sábios) senão de-

pois dos civilisados ascendentes dos malaios, c de outros taes
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de além do Ganges, terem vindo ensinar aos selvagem do Occi-

dente os segredos, regras e preceitos da mctallurgia indiana. .

.

DouTAR (termo de Vizeu).— Estanho, nas visinhanças da ca-

pella de Nossa Senhora do Ribeiro. Vand, 11. ^5 v.

Ervedoza (comarca de Aguiar de Sousa). Vand., fl. 83 v.

GoES.— Já ficou citado o alvará de 1518, passado ao ren-

deiro das feitorias do estanho de Gocs. Vand., 11. 30 v.

Hermello (comarca de Villa Real).— (Carvalho da Costa,

Chorogr. de Port., tom. i, p. 170). No concelho de Hermello, onde

chamam os Prados, estão nos montes umas a modo de pedreiras

meias entupidas, d'onde antigamente se tirou bom estanho c se

vê ainda muito escumalho. A^and., fl. 36 v.

Jales.— A primeira doação que se acha de mina de estanho

é de â7 de junho de 1314, a Mendo Martins, para abrir minas

do estanho em Jales, Trasminas e Monte Negro. Liv. iii das Doaç.

de D. Diniz, 11. 87. Vand., fl. 139.

Lafões.— Estanho. Ex P. Ant. Vasconcelio S. Jesu Sacerd.

Tlieol. Olyss., 3: «Pneter aurum, ai\jeníum quorum Lusitaniam

olim feracem fuisse nemo iguorat, cV ne nunc quidem omni cx-

haustam: cimn Stanmnnhaheí plurimum praiserlim circa con-

venlum Lafões, ubi stauni fodinac a Regis quaesloribus praitio lo-

cantur». Vand, 11. 128.

Montenegro.— Já ficou citada a doação de 1314 a Mendo

Martins, para abrir minas em Jales, Trasminas c Montenegro.

Montesinhos (a 1 légua de Bragança).— Estanhe. Manuel da

Cruz' S;inli;mo. Vand.. II. 22.



RoHiz (lormo de Monfoiic). — Estanho. Manuel da Cruz San-

tiago. Vand., íl. 22 v.

Saborosa.— Estanho. Vand., íl. 25.

Selaviza.— Já ficou citado o alvará de 13 de fevereiro de

1518 ao rendeiro das feitorias do estanho de Góes e Selaviza e

das suas fundições.

Serua Amahkí.la (junto ao Gerez). Estanho. Vand., íl. 83 v.

SiDiELLos.— Minas de estanho de beta e lavagem. Descobriu

Manuel da Cruz Santiago. Vand., 11. 22.

SouTELLO (districto de S. João da Pesqueira).— Mina de es-

tanho. Vand., 11. 83 v.

Trasminas. (?)— Já ficou indicada a doação de 1314 a Mendo

Martins para abrir minas de estanho em Trasminas, Jales e Mon-

tenegro.

Vagenea.—Já se disse que esta mina de estanho da Vagenea

licava no limite do logar do Carvalhal, comarca de Vizeu.

ViLLA Marim (comarca de Lamego).— Minas de beta de es-

tanho. Vand., íl. 22.

Víllar de Serbus (fundo da serra de Chacim).— Mina de es-

tanho. Vand., íl. 25 v.

C. de ord. de escrivães das Feitorias do Estanho, na comarca

da Beira. Liv. xxv (?) de D. Man., íl. i5 v. Vand., fl. 141.

Até aqui chegam as noticias apuradas por Vandelli ; ha po-

rém mais algumas no relatório official, a que tenho alludido, pu-

blicado em 1880.



Vou exlraclar as segiiinles: (pag. 31).

«A lavra do estanho. . . era objecto da maior cobiça para os

antigos mineiros. . .

»

'•O minério de estanho apresenta-se, ora disseminado em

massas eruptivas intercaladas nos granitos, ora em filões ou veios

com mais ou menos possança e regularidade entre os schistos crys-

tallinos, ora ainda em alluviões ou em depósitos detríticos.»

«... dos trabalhos alé agora feitos tem parecido inferir-se que

a metallkação dos jazigos ê na maior parte superficial, conclusão

esta que está longe de ter-se por segura, altenla a má direcção e

pecpiena profundidade dos trabalhos. »

«A lavra do estanho teve uma cerla actividade no Carvalhal

do Estanho em tempos remotos, porque ainda se vêem os vestí-

gios do canal por onde as aguas eram conduzidas para a lava-

íjem e concentração do estanho.»

«No districlo do Porto, concelho de Paredes, diz o relatório

assignado pelo distincto engenheiro sr. Neves Cabral, encontra-

se o jazigo estanifero (stockwerk) do Rebordosa . . . Esta mina

parece relacionada com as da região eslaniíera da aba Occidental

da serra do Marão, onde foram iniciados trabalhos, que cessaram

pouco depois, em «alguns veios de ({uartzo eslanifero, entre os

schistos çrystallinos, não mui longe dos affloramentos de granito

porphyroide que se observam nas vertentes d'essa serra».

Se a metallisação dos jazigos afflora em grande parte das suas

áreas na crusta superficial, e as excavações antigas são de min-

guada profundidade, porque não poderiam essas zonas estanife-

ras ter sido reconhecidas no tempo a que podem ser attribuidos

os machados c outros instrumentos de bronze encontrados em

Portugal?

Tendo-se reconhecido que nas remotíssimas explorações de

cobre da mina dei Milaf/ro, nas Astúrias, se empregava o fogo *,

a vigorosa acção dos martellos de quarlzite cingidos de uma can-

' Cartailliac, Ages 'pri-hisloriques, rtc, pa^-. 203. . . rexcavatioa (Hait ])ratiquée au

moyoM (]ii fcii et avoo dos oiilils de pierrc. ; oii iililisail (raiilros iiislniiucnfs eii coriic

de ccrF.
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iiolura, c ainda a de outros inslrumenlos de armadura de veado,

|)or([ue não [)odcna ler-se espontaiipamente maniíeslado o esla-

iilio, s('[)arando-sc das suas gangas para passar ao estado de fu-

são, quando n'uma região estanifera fosse, com o emprego do fogo,

lentada pelos mineiros da ultima idade da pedra, uma explora-

ção de silex, ou meSVno de «quartzo e de schisto cryslallino» ro-

chas a que o estanho apparece aggregado e fjue tantas vezes fo-

ram ulilisadas na fabricação de instrumentos neolilhicos?

Pois o fogo applicado á exploração das minas de cobre e de

estanho nunca teria chegado a pôr em estado de fusão alguma

das suas partículas metallicas?

Sc não se pode negar que os mineiros da ultima idadô da pe-

dra excavavam poços e galerias em busca do silex, e mui provavel-

mente de certas rochas cryslallinas de rija tenacidade para a fa-

bricação das suas armas e inslrumenlos de trabalho \ e não se

pode lambem negar que as populações .viventes nesse periodo,

tantos milhares de annos distante dos nossos dias, tinham perfeito

conhecimento do fogo e d'elle habitualmente se utilisavam: por-

que não poderiam elles, ainda mesmo sem conhecimento algum

do cobre e do estanho, mas procurando apenas as pedras de que

careciam, ter aberto essas minas em terrenos cupriferos e eslani-

feros e empregado a acção do fogo para fazer estalar as rochas

que os impedissem de continuar a excavação, achando-se simples-

mente armados de marlellos, machados, enxós e escopros de pe-

dra:>

Se pois se pode admillir que em taes terrenos elles chegaram

a abrir minas com o auxilio do fogo, porque não poderia o fogo,

pondo em estado de fusão algumas d'essas substancias melalli-

feras, manifestado áquelles mineiros mais uma nova matéria que

desde logo ficasse reconhecida, embora não occorressem ao mes-

mo tempo as applicações a que poderá ser levada?

Quantos importantes descobrimentos casuaes ou fortuitos fi-

guram desde os mais antigos tempos nos áureos fastos da civili-

(1. (lo Morlillot, Lc Piildsloriquc. farrihrs. paii-. Wl a 4!)4.
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sacão e do progresso humano? N'este caso está provadamenle o

dos metaes e o das diversas industrias a que têem sido applica-

dos, a partir das noites mais opacas o sombrias cm que se es-

conde o berço da humanidade., como o attestam os nódulos de

ferro associados a pedaços de silex de bordos obliterados, que as

cavernas dos primitivos tempos quaternários hão manifestado.

Vem aqui a propósito citar ainda umas bem meditadas pala-

vras que o illuslre Gartailliac parece ter querido proferir para vir

em auxilio dos meus conceitos, relativamente ás origens da me-

tallurgia. Diz, pois, a respeito do cobre ^

:

«Cépendant, le metal affiné, si abondant á Fâge du bronze,

n'a pas autre origine; et, sans oublier la pari possible du hasard

dans celte conquête de la civilisation, il faut admetlre une fois

de plus la puissance du génie humain.»

Temos, portanto, com abundância o estanho em grande parte

do reino, principalmente nos districtos de Bragança, da Guarda,

do Porto, de Villa Real e de Vizeu.

Que razão fundamental haveria pois para que os habitantes

da Europa occidental não conhecessem ainda o estanho, ou não

o soubessem preparar na ultima idade da pedra, quando em Ma-

laca e na ilha de Banca era então bastante conhecido e facilmente

aproveitado, como refere o sr. E. Chantre, dizendo: «Le minerai

(étain) s'y recueille irès-facilemeut dans des alluvions qui sont les

plus riches du monde ?^»

Pois havia tanta facilidade para aquelles privilegiados india-

nos em reconhecer e tratar o estanho e uma tão completa im-

possibilidade para os habitantes da Europa occidental? Com que

factos de superior aptidão se distinguiam elles relativamente ;t

estes na uhima idade da pedra, quando apontavam no mundo os

Cartai liiar, Ages prrhislorujucs, pas'. ''01 a 202.

Aijfí (hl. hrnnzc, tom. i, paí,^ 18.



vagos crcpiisculos da primeira idade dos iiielacs? Onde eslão as

provas da supremacia asiática ircssc Ião rcmolo pcriodo da exis-

tência humana? São os seus monunienlos neolithicos que a con-

firmam? Onde eslão, e o que havia n'csses monumentos, paraquo

a sua conslruccão e os seu conteúdos podessem servir de ensina^

menlo aos selvagens da Europa?

O principio que concede á ilha de Dança e á [)eninsula do

Malaca a origem do bronze, ó sobremodo illusorio; porquanto,

se naquellas paragens havia muito cobre e muito estanho, muito

cobre e muito estanho tinha lambem a Europa, como provado

fica.

Para se reforçar a validade d'este principio, invenlou-se ou-

Iro com a singularidade de parecer á primeira vista muito verda-

deiro, mas que era apenas altamente engenhoso: olhou-se para

os punhos das espadas c adagas de bronze, e vendo-se Ião cur-

tos, buscaram-se as mãos mais pequenas; nolando-se lambem

que alguns bracelletes de bronze só podiam servir em punhos mui

delgados, procuraram-se pmihos para aquellas jóias ornamenlaes;

descobrindo-se então serem os Índios os únicos possuidores d'es-

sas duas galanterias physicas (mãos pequenas e pulsos delgados)

coucluiu-se que laes espadas, adagas e bracelletes eram obras

indianas, trazidas para a Europa pelos portadores do bronze; mas

a isto acudiu o sr. Garlailhac, explicando e exemplificando a ma-

neira de empunhar aquellas espadas e adagas, que tanto na idade

do bronze como na primeira idade do ferro se tem achado na liis-

panha, cm Portugal e na França.

Diz, pois, a este respeito o sr. Garlailhac '

:

«Les poignées espagnoles, comme celles de France, se font

remarquer par leur faiblc longueur. Les poignées des épées de

Tàge du bronze oOVent le même caractere; on en a conclu que

les mains des hommes qui les maniaient élaient plus petites que

les nòlres; sans doute, cetle hypothèse trouve un appui dans

rétroilesse de cerlains bracelets ; mais onpeiU siipposer aiissi qiion

Af)es prrlnsloriques de VEspagne et du Porivçjal, pog. 247.



einpoigiiait Vnrme eu mettant k pouce hors de la poitjnée, soit con-

tre la lamc, síl s'(igit d'une èpce, soit sur le pommeau, s'il s'agit

d'm poignard; peut-être même rindjx pouvait rester aussi en de-

hors. »

Na pinliira ornamental de alguns vasos, dos chamados elrus-

cos, descobriu o insigne e minucioso observador Emilio Cartai-

Ihac sufíiciente prova para o seu perspicaz conceito: citarei as

duas estampas que reproduziu \ a primeira representa um guer-

reiro, segurando uma arma de cabo curto com quatro dedos, fi-

cando estendido o pollegar fora do punho ; a segunda é ainda

mais significativa ; representa n'um vaso do museu de Bolonha o

combate de Achilles com Menon : um dos combalentes segura o

punho da arma com quatro dedos e apoia sobre uma extremi-

dade das guardas o dedo pollegar estendido, e o outro segura

apenas o punho com os dedos minimo, annullar e máximo, fazendo

passar entre este e o index a guarda que separa o punho da fo-

lha, sobre a qual estende e apoia o pollegar.

Provado, pois, que fora d'este modo que taes alfanges, cutel-

los, Jiopis, ou como lhes queiram chamar^, eram empunhados,

desapparece a necessidade de se fazerem figurar na senda dos

combates os Índios de mãos adamadas. D'este modo, o segundo

principio estabelecido desapparece também.

Quanto aos bracelletes, occorre-me que os poucos até agora

conhecidos com tão mingoado diâmetro, poderiam ser destinados

a pulsos ainda juvenis e delicados, como sempre houve em todos

os tempos o em todas as raças humanas, ou que seriam simples-

mente memorias de consagração destinadas ao jazigo dos mor-

tos.

Falia fallar da cruz ornamental e dos sislros de origem in-

diana.

A cruz ornamcnial, ou a swdsíiha, achando-se na decoração

' Arjes pnliístorújnes de l'Espa{/ne cl du Porlvgnf, pag. 254 a 255.

."- Alfange (voz turca, cspccic de espada curva o curta, cliainada alldianjar), cu[o\o

curlo. curvo pela cota, e convexo pelo lio. Dicc. de Constâncio.
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(Ic qual(|Lior odilicio, ou arlcíaclo, não coiisliliicní leslemaiilio

comprovativo do cpocha.

Nolc-sc o que a este respeito diz o sr. Cartailhac ^•

«Nous devons seulement constater que cel emblème religieux,

parlant de Tlndo quinze siècles peut-être avant notre rrc, a rayonnc

de toutcs parts.

»

«Eii Europc il apparait ^u inilieu de la civilisalion du bronze;

pur ou Iransíormé cu croix, dos formes )cs plus variées, nous le

rencontrons sur une foule d'objels en metal ou en poterie dupre-

mier âge du fcf. »

Já se vê que aquelle distincto sábio, que tanto se tem inte-

ressado pela paleoothnologia da pcninsula hispânica, não pódc

deixar de rcíerir-se á(|uclla phase da idade do hionze, caracteri-

sada no seu paiz, no norte da Europa e naquellas regiões cm que

o bronze apparece bellissimamente manuíacturado e ornamentado

de gravuras, que ó, em meu entender, já na declinação d'essa

idade para a primeira do ferro, isto é, uns quinze séculos antes da

nos^a era, como acima deixou dito: portanto, havendo apena§

pouco mais de três mil e trezentos annos que a swastika surgiu

no Occidente, longe está esse emblema de representar as origens

da metallurgia na Europa, assim como os sistros que o acompa-

nham, a não ser que á idade do bronze se queira assignar um pe-

riodo de curtissima duração.

O emblcí^ia da cruz e a swastika foram sempre apparecendo,

como symbolos de antigas tradições, na esculptura ornamental de

certos monumentos, assim como em vários artefactos, e continuou

o seu uso desde os primeiros tempos dó christianismo até talv,ez

o fim do império romano
;
pois um e outro emblema achei eu,

perto de Faro, no sitio do Amendoal, figurados nos pavimentos

de mosaico de uma villa romana, onde juntamente colligi alguns

pequenos bronzes do baixo império, como provo com a estampa

junta.

Ora, se desde a ultima phase da idade do bronze até á pri-

> Obra cit., pag. '285.
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mcira melado do século iv da nossa era foram sempre mais ou

menos usados esses symbolos, como podem elles designar epo-

chas distinctas, quando os objectos em que figuram não tenham

sido achados em condições archeologicas? Se porém se pretende

invocal-os para indicação das origens da metallurgia na Europa,

só poderão concorrer como provas contraproducentes.

De nenhum dos principios estabelecidos, nem mesmo do seu

conjuncto, se podem pois derivar as terminantes conclusões que

proclamam ser a i\sia o berço da metallurgia; qne ^ idade do

bronze, representada por uma extensa serie de apurados objectos

artisticos, succedeu immediatamente á idtíma idade da pedra; c

que da Ásia veiu essa industria para a Europa, quando os habi-

tantes d*esta região ainda não conheciam os metacs!

Tinha reservado as noticias que colligi ácêrca das minas do

Algarve para o ultimo capitulo da préhistoria, como se pode de-

prehender da carta paleoethnologica, em vista da ordenação dos

assumptos; mas como a carta em caso algum soífre a minima al-

teração nos respectivos signacs symbolicos, por isso que nenhum

d'cllcs é acompanhado dos que representam epochas, prefiro dar

cabimento neste logar a essas noticias, porque d'este modo pode-

rão servir de complemento do que ficou expendido e auxifiar a

comprehensão dos factos inherenles ao programma d'este livro.

A historia da industria mineira conserva os seus primórdios

eclipsados na penumbra de um passado remotissimo, como suc-

cede aos de todas as mais industrias, de que a antiguidade nos

legou aulhenticos característicos.

Foram as sociedades antigas de diversas regiões do globo

que brindaram as suas futuras successoras com este poderoso

manancial de riqueza, de civilisação e de progresso.

Aos tempos prchisíoHcos pertencem a descoberta e os pri-

meiros aproveitamentos d'esla fecunda riqueza, e cá archeologia o

exame critico d'esse trabalho antigo perante o conjuncto dos seus

productos e mediante as condições da sua manifestação.

O território do Algarve, abrangendo um dos tractos minera-

lógicos mais ricos da, peninsula, não pouco ]HHh concorrer para
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a elucidação do que se tem j)relendido apurar ácêrca das origens

da mcíallurgia na Euro[)a.

Por nolicias impressas em varias obras, poi- Iradiçõcs locaes

c por vesligios de antigas fundições a lodo o passo descobertos

com o arado, o alvião e a enxada, além dos cscoriaes esparsos

ou ainda amontoados em numerosos Jogares, sabia-sc que desde

eras remotas as minas do Algarve tinliam sido pesfjuizadas c al-

gumas larga e profundamente exploradas ; mas quando mais se^

guro conhecimento se chegou a readquirir de tantas memorias, já

em grande parte esquecidas, relativamente á importância d'aquclle

abandonado thesouro, pódc dizer-sc que foi desde a publicação

das leis e regulamentos que regem actualmente os destinos cVesta

industria mal protegida, comquanto anteriormente tivesse havido

diversas tentativas de exploração moderna.

Foi o condo do Farrobo o maior emprehendedor que se pro-

poz rejuvenescer no Algarve o gosto e a ambição com que esta

industria promeltedora chega muitas vezes a produzir enormes

capitães, e não poucas, quando immoderada e incompetentemente

exercida, a arruinar grandes fortunas.

A concessão que o conde do Farrobo obteve em 1845 da

mina da Atalaia de Alte, abrangia na zona central da província,

c porventura no tracto mineralógico mais opulento e esperançoso,

uma área immensa, que chegou a impedir, pela amplitude das

suas demarcações, que outras emprezas particulares se podessem

vantajosamente constituir, como quasi sempre succede todas as

vezes que o privilegio chega a tocar as raias do monopólio. Houve

com efleito alli trabalhos importantes e mui dispendiosos; mas es-

tando parcialmente obstruidos, não permittem agora, segundo as

informações locaes, o reconhecimento da sua extensão e do sys-

tema que os regeu.

A estes trabalhos seguiu-se o abandono peculiar a taes em-

prezas, quando não são cautelosamente dirigidas com a mais ati-

lada prudência; e o mesmo succedeu a outras tentativas mal pre-

paradas, que posteriormente se fizeram.

Para se formar approximadamente idéa da tão desprezada
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riqueza liydrologica d'aqucna província, bastará observar na caria

chorographica a dislribaicão das suas aguas correntes, cortando o

solo em todos os sentidos, e formando uma como enredada rami-

ficação até se lançarem nos rios, que as levam a perder-se no

oceano, sem sensivel aproveitamento na sua passagem.

Para se ajuizar da extensão da sua opulência metallifera, con-

virá saber-se que começa no concelho de Aljezur e acaba no de

Alcoutim, distinguindo-se entre estes dois extremos do Algarve

com muitas e preciosas manifestações nos concelhos intermédios

de Villa do Bispo, Lagos, Silves, Albiifeira, Loulé, Tavira e Cas-

tro Marim, onde se tem reconhecido á existência de remotíssimas

explorações.

Darei, pois, uma resumida noticia das minas do Algarve com

registro ofíicial, e de mais algumas não ainda solicitadas, bem

como de outras de todo o ponto esquecidas, ou talvez ignoradas,

deixando comtudo não indicados muitos tractos metalliferos sem

especificação, por não virem tanto ao propósito que me leva a

dedicar uma reservada importância a este assumpto, que julgo

fundamental, como acima disse, para a comprehensão de um
certo numero de factos, a que ligo mui especial significação.

Das noticias que vou expender poderão os leitores ficar per-

cebendo, se é o artístico pecúlio de bellissimos artefactos de

bronze ornamentados de gravuras e symbolos que deve represen-

tar as origens da metall urgia na Europa, ou os artefactos de co-

bre de formas rudimentares e sem ornatos encontrados no inte-

rior das minas, nos seus terrenos adjacentes, e associados unica-

mente a instrumentos neolithicos iio interior dos monumentos

megalithicGs.
O'

Concelho de A.ljezixr

O concelho de Aljezur constituo uma região mineira das

mais importantes do Algarve. O cobre e o ferro na freguezia da

villa, c o manganesio na da Bordeira, dão por assim dizer o typo

mineralógico dominante na secção lopographica que corre do
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liorlc ao sul, eom poucas variantes, iio [)aiallclo da cosia occi-

donlal.

Freguezia do Nossa Scnhcra da Alva (Aljezur)

Mina de cobre dos Margalhos

Dislaiilc do caslello ambe 1 Icgua para norocslc, c nas duas

Vertentes do valle por ond(3 corre a pitloresca ribeira dos Penedos,

foi a mina de cobre denominada dos Margalhos, ou do Margallio

e Penedo, demarcada e estudada em 1863 por um dos engenhei-

ros mais dislinclos d'cste paiz e que nesta especialidade de tra-

balhos manifestou logo uma superior competência, como bem o

revelam os seus mui bem abastecidos relatórios de que extrahi

as noções principaes mais congruentes ao meu intuito. Refiro-mc

ao abalisado engenheiro João Ferreira Braga, cuja memoria já

vae ficando no esquecimento, a que fatalmente parecem condem-

nados nesle paiz os homens de grandes méritos.

A mina dos Margalhos foi descoberta, ou antes reconhecida

por trabalhos antigos, verificados nas duas encostas do valle. No

sitio das Ferrarias, sobre o flanco occidental, appareceram car-

bonatos de cobre. No flanco opposlo, ou direito da ribeira, as

obras antigas até então reconhecidas, foram um poço e uma ga-

leria de esgoto.

Desentulhado o poço até á profundidade de 27 melros,

quando chegou á sondagem de 2Í-, manifestou no rumo do norte

uma começada galeria de 2 metros de comprimenlo, e junto ao

poço notou o engenheiro relator um filão mctallisado com pyrite

de cobre de subida lei.

Por este modo fica provada a existência de uma mina de co-

bre, explorada em antigos tempos nas duas vertente^da bella ri-

beira dos Penedos.

A quo epocha ou epochas pertencem os trabalhos antigos da

mina mais vulgarmente denominada dos Margalhos?

Para a solução d'este problema, o mais interessante sob o

ponto de visla archeologico, faliam os indispensáveis crilerios,
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porque em Porlugal nunca se dedicou a minima aJlcnção a esle

assumpto, quando mui lo convinlia que a todos os engenheiros en-

carregados do estudo de minas c da viação publica se tivessem

officialmente dado instrucções para colligirem os monumentos en-

contrados no decurso dos seus traballios e fazer d'elles menção

cm seus relatórios ; c porque nunca occorreu uma tão importante

necessidade, estão hoje de todo extinctas em toda a parle do rei-

no, onde tem havido trabalhos públicos^ os preciosos vesligios das

suas antiguidades, únicos guias que poderiam ministrar ás scien-

cias modernas os documentos comprovativos das nacionalidades

que habitaram o território porluguez desde os tempos mais re-

motos; pois não é aos códices dos archivos nem ás patranhas in-

ventadas e propagadas por escriptores visionários e inconscien-

tes que a historia critica das nações ha de ir solicitar proveitosos

subsídios para ser digna de fé e caminhar em harmonia com o

progresso scientifico, porque nenhum códice, nenhuma tradição,

nenhum documento rigorosamente histórico poderá supprir a li-

ção systcmatica e eloquente que ao entendimento humano offc-

reco a natureza nas variadissimas obras do seu archivo uni-

versal.

No archivo dos códices buscam-se os documentos que fica-

ram escriptos, mas o seu alcance é sempre limitadoj e no âmago

da terra procuram-sc c colligem-se os caracterislicos que possam

directa ou indirectamente testemunhar, não só o facto da anti-

guidade humana, como o grau de civili sacão a que chegaram os

homens nos diversos periodos da sua existência.

E sirva esta digressão, que todavia não significa um desvio

do assumpto principal, para advertir quanto a todos os funccio-

narios incumbidos de trabalhos públicos cabe o cuidado de col-

ligir com intencional observação todos os vcstigios da industria

antiga, que possam descobrir-se na área das suas operações.

Em Aljezur obtive nolicias relativas a vários objectos encon-

trados no sitio das Ferrarias. Alguns homens camponczes me in-

formaram de que por vezes se tinham por alli achado cunhas de

cuhrc (machados), largas n'uma extremidade c estreitas na outra,
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os qilacs eram geralmcnlc vendidas a peso aos caldeireiros do

í(»ra, accrcscenlando que as pedras de raio (machados de pedra)

lambem appareciam em terras lavradas, c com mais frequência

para os lados da próxima Herdade do Córlc Cabreira, onde ha

muitos annos um lavrador desmanchou numerosas caixas enter-

radas (sepulluras), feitas com lages, e que deiilro havia tijelas

de barro partidas, cheias de terra queimada. Estas noticias dos

informadores locaes conferem com as que Silva Lopes deixou re-

feridas em 1841 \ lendo por isso um indisputável cunho de ver-

dade.

Mina de cobre

Entre as minaâ não ainda pedidas notou o engenheiro Fer-

reira Braga, distante meia légua para o nascente de Aljezur, um

fdão de cobre, na orientação de leste a oeste, de possança regu-

lar, em excellentes condições de lavra e com mui fácil esgoto na-

tural, contendo gangas de sulphato de barita, no qual achou in-

dicios de trabalho antigo, como refere no relatório que elaborou

cm 180^ ácêrca da mina de cobre da Cova dos Mouros na b-e-

guezia de Vaqueiros.

Mina de ferro do Serro do Rocio

O Serro do Rocio está situado na Herdade da Corte do So-

bro, dentro da freguezia de Aljezur, e a pouca distancia da villa.

Nas duas vertentes do Barranco da Corte do Sobro, de que a

herdade tomou o nome, ha notáveis affloramentos de schistos im-

pregnados de oxydo de ferro, que no monte attingem a maior

possança apparente.

O sr. Pedro Victor da Costa Sequeira, distincto engenheiro

de minas, estudou as condições mais especiaes d'este jazigo em

187:2, declarando no seu relatório ter reconhecido a existência

de trabalhos antigos feitos a céo aberto n'uma considerável ban-

cada da mesma rocha ferruginosa.

' Silva Lop(!S, Cliorogv. do Alfjarvc. pag. 294.
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Os. informadores da localidade dizem ter sido alli acliadaíS

umas canhas de cobre, e moedas romanas, algumas de prata, mais

grossas que os tostões, as quaes foram logo vendidas em Lagos.

D'esle modo não se ficou sabendo se seriam denarius consulares

ou imperiaes.

Não se conhecem porém as condições em que jaziam esses

caracteristicos de duas epoclias tão distanciadas entre si, ainda

mesmo admittindo que os referidos denarius fossem consulares.

Apenas se pôde presumir que os romanos já alli achassem traba-

lhos correspondentes a um tempo remoto, muito anterior á pri-

meira idade do ferro
;
pois bem sabido c que os romanos empre-

garam sempre instrumentos de ferro nas suas explorações mi-

neiras.

Freguezia da Bordeira

Mina de manganesio do Morração

Esta mina foi estudada em \ 8GG pelo sr. engenheiro Neves

Cabral. O jazigo afflora sobre o Serro do Canafrcchal, ao sul da

Carrapateira, em distancia pouco inferior a 4 kilometros, e ter-

mina ao poente em escarpa abrupta, banhada pelo oceano, entre

a praia da Fuselha e a praia do Amado, como refere o auctor do

estudo no seu relatório.

Não sei se estão alli verificados alguns vesligios de lavra an-

tiga. E certo, porém, que ao norte, e a uns 200 melros do flanco

direito da praia do Amado, e a uns 300 metros da costa marili-

ma, em terrenos cultivados, descobri o assentamento de dois

grupos de população. Nuin ligeiro reconhecimento feito por cx-

cavação, observei alicerces de grossas paredes de pedra tosca, o

vários fragmentos de louça arabc.

O proprietário do terreno informou ter destruido um tanque^

cujo revestimento era formado com o mui conhecido cimento ro-

mano, achado a uns 100 metros da rampa em que foram colligi-

das as louças.

No mesmo llanco direito da praia, na roclia alta, pro[)inqua
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ao iTitar, descobri tambcim uma caverna siiblorranca arlificial, das

chamadas ccUeiím dos momm, iiílcirameiíie dcs[)cjada o tapada

com uiria lago tosca.

Estes subterrâneos, como já ficou dilo anteriormente, estão

reconhecidos por habitações da ultima idade da pedra, tanto na

Europa como na America do Sul. O tanque deslruido deve ter

sido obra da epocha romana é as louças re[)resentam vasilhame

grosseiro de industria árabe, ao passo que as conslruccues nSo

permittcm designação de epocha.

Que interesses locaes poderiam pois attraliir áquclle escam-

pado, tão largamente aberto ao açoite das tempestades, um ou

mais grupos de população?

No segundo volume (pag. 310) já dei noticia de ter achado

enire a igreja da Carrapateira o a praia do Amado, n'um amon-

loamcnto de conchas de molluscos marinlios, e mui perto da re-

ferida caverna artificial, um amontoamento de sele calhaos de

quartzo e de grés, tendo alguns d'elles manifestos signaes de tra-

balho.

Caverna, conchas e taes instrumentos de pedra deixam ver

alli uns restos de occupação neolitliica; o tanque romano (talvez

de salga de peixe) e algumas moedas d'aquellc tempo, que se

diz terem sido achadas em terras lavradas, levam a presumir que

a mina podésse ter então lido algum aproveitamento, porque só

um determinado interesse seria capaz de atlrahir gente a viver

em sitio tão agreste e desabrigado, ao passo que durante o do-

mínio árabe poderia aquelle avantajado logar ser meramente es-

colhido para atalaiar uma grande extensão da costa do poente,

como era pratica seguida no systema militar da mui cautelosa c

aguerrida milicia mahometana.

Em summa. já ficou provado que a riqueza metallifera da

costa Occidental do Algarve foi aproveitada por diversas naciona-

lidades, havendo entre ellas uma, que é préromana, caracterisada

por artefactos de cobre, que certamente não se empregariam como

instrumentos de trabalho, se a manipulação do ferro, que os ro-

manos mui posteriormente exploraram no Serro do Rocio, fòssc
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conhecida e usada. Além d'islo, provado é lambem, qiic os ro-

manos, dando largo desenvolvimenlo ao exercício da indu síria

mineira naquella exlremidade da lerra, acharam nas herdades da

Córle do Sobro e de Corte Cabreira os vesligios de uns prede-

cessores Ião aniigos, que já cnlão nenhuma chronologia podia de-

signar a data da sua existência naquellas remotas paragens.

Não seria pois demasiado presumir-se, que o manganesio ti-

vesse sido explorado em tempos prehisloricos, suppondo-se que

fora uma das drogas empregadas na tatuagem da pclle.

Concellio cie Lag-os^

Mina de ferro do Adoalho

O Adoalho (Monte do doutor Mendonça) está siluado a 4 ki-

lometros de Lagos, no caminho para Barão de S. João. No rela-

tório que ácêrca d'estamina elaborou em 1872 o engenheiro sr.

Costa Sequeira, são nomeadas quatro pcsquizas, duas entulhadas

e duas abertas com a máxima profundidade de G metros. No

fundo dos poços achou apenas algumas parccllas soltas de mine-

ral ferruginoso, cuja camada parecia terminar naquelle piso.

O fado de lerem sido achados cm vários tempos diversos res-

tos de antiquíssimas conslrucções no espaço que íica ao norte das

Porlellas, ao sul do serro chamado Figuciral da Misericórdia, ao

nascente do Adoalho e ao poente do Paul, levou o académico

Silva Lopes * a julgar que tivesse por alli sido situada a Lacobriga

da Lusitânia, que Pomponio Mela distinguiu de outra cidade do

mesmo nome, pertencente aos Vacceos ; o que lambem tem seu

fundamento na tradição local. O caso é que esses lacs vesligios

de conslrucções antigas, além dos ditos ponlos, correm ainda por

uma área bastante dilatada, como a seu tempo serão descriplos,

comprehendendo a Fonte Coberta, as ruas da cidade de Lagos,

o Serro das Amendoeiras, Seiro do Lago, Caslelloja, Sargaçal,

' Cltoynfp: do Ahjnrvc, pap- >"'5.
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Monlc Molião, Meia Praia, Alabardeira, Moiralo, Senhora da Luz

e Praia do Porlo de Mós, havendo em lodos esles silios niuilos

caraclerislicos de varias nacionahdades, nns já indicados na caria

paleoellinolo^^ica c oulros que brcvcmenlc o serão na caria ar-

clieologica dos lempos hisloricos.

Ora, assim como o aproveitamento da riqueza hydrologica não

escapou aos romanos, como bem o estão comprovando os reslos

das famosas reprezas ainda em parte existentes de pé no valle da

Fonte Coberta c no valle de Espiche, em Santa Rita (freguezia

de Cacella) e no Álamo (freguezia do Alcoutim), éde crer que a

mina de ferro do Adoalho, em tempos que a industria mineira

altingiu ousados emprehcndimentos, fosse igualmente aproveitada

por uma ou por algumas d'essas diversas populações que lantos

signaes seus deixaram nos referidos logares.

Concelli-O de Silves

Freguezia da Sé

Mina antiga

No alto do caslello de Silves e d"Gnlro do circuito amuralhado

da cidadella, havia uma funda cavidade de largas dimensões, en-

tulhada até certa altura, que sempre mais ou menos inspirou a

curiosidade publica, não faltando quem imaginasse haver alli te-

souros escondidos desde a segunda e definitiva con({uista d'aquella

importantissima praça, que então era a capital do Al-Gharb; e

essa mui natural curiosidade subiu a ponto de se organisar em

Silves uma sociedade com o intuito de explorar aquella cavidade,

já de tempo antigo denominada Cisterna dos Cães, nome que tal-

vez se derivasse de atirarem para alli alguns cães que morriam, e

mesmo outros animaes, de que appareceram muitos ossos.

Fizeram-se grandes desentulhos, mas sem especial intuito ar-

cheologico; pois logo notei não terem sido aproveitados muitos e

interessantes objectos extrahidos juntamente com as terras que

entupiram aquelle espaço. Emfim, segundo as observações que

obtive, a sociedade exploradora, tendo já despendido avultada
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miaiilia sem rcsullado salisfaclorio c vendo crescer as difficulda-

des sobretudo provenientes da grande quantidade de agua que

foi surgindo sem que podesse esgotal-a, parece ter resolvido de-

sistir do seu intuito, não chegando a reconhecer qual fora a ori-

gem d'aquelle anliquissimo trabalho e que idéa lhe tinha presi-

dido.

Quando em 1878 fui ao castello de Silves fazer o meu reco-

nhecimento, fiquei maravilhado das excellentes obras subterrâneas

que achei. Levantei a planta de três cisternas de conslrucção ro-

mana, e tentei descer á Cisterna dos Cães; mas notando que a li-

nha da sonda chegara até á profundidade de 41 metros, e mar-

cava i7 metros de agua, desisti de ir observar no espaço liberto

o que de cima se via.

O terreno tinha sido cortado á feição de poço de mina, es-

tando á vista alguns affloramentos de rocha, que os mineiros não

tinham querido atacar; o que dava á exploração um aspecto ir-

regular e deixava persuadir que não era um poço que se tinha

pretendido abrir em busca de agua, por isso que a excavação ha-

via chegado a 41 metros, mas mui provavelmente uma mina, cuja

essência não me foi possível" reconhecer, como talvez tivesse suc-

cedido aos próprios mineiros, os quaes se pode suppor que a

houvessem abandonado por não terem podido vencer o esgoto da

agua; e foram estas as impressões que me causou a Cisterna dos

Cães, sem que comtudo possa afiançal-as como suíTicientemente

averiguadas.

Vendo ainda uns médõcs do entulho mandado extrahir pela

sociedade exploradora, foi ahi que fiz um reconhecimento, enten-

dendo (jue as camadas superiores d'aquelles amonloamentos de-

viam corresponder ás mais fundas que se tinham atacado.

Cousa bastante significativa observei eu pouco depois. Appa-

receram dois possantes machados de pedra com os gumes oblite-

rados, assim como muitos percutores de varias rochas c pedaços

de pedras com assignalado trabalho de percussão, mui provavelr

mente fragmentos de instrumentos destruídos pela acção do tra-

balho; o sei que se tinham achado alli luesmo outros mqitos ma-
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cliados de pedra, porque os com|)rei para as niiidias collecrões.

Abundavam pois nos entulhos das camadas mais iideriorcs da

ohamaila Gislcrna dos Cães, uns inslrumenlos ({ue são de feição

neoliliiica, e que no Algarve já não apparecem nas estações do

bronze; e, ])()rlanlo, deviam pertencer á ultima idade da pedra,

ou á transição (Fessa idade para a do cobre.

Chegando com a pcsquiza até meio dos montes de entulho,

ainda ap[)areceram percutores de pedra com muitos Iragmenlos

de louça romana, e constou-me que um rebuscador linha achado

um martello de ferro terminado em ponta n'uma extremidade; o

<|ue me deixou perceber que os romanos estacionados na velha

Cilpes (nome indicado n'uns meios bronzes que alli têem appare-

cido o de que possuo um exemplar), tendo construído três cister-

nas míignificas no alto d'aquelle monte, onde ó de suppor ter lia-

vido um castram, tentariam explorar aquelle poço em busca de

algum minério.

Tendo porém a sociedade exploradora extraindo excellentes

alcatruzes de barro amarellado, e descobrindo eu nos entulhos

alguns quasi inteiros e abundantes fragmentos de outros, muitas

candeias do mesmo barro, pela maior parte partidas, assim como

uma infinidade de pedaços de diversas louças já reconhecidas n'ou-

tras estações como pertencentes á industria cerâmica árabe, de-

ve-se entender cpie a Chelb mahometana aproveitou a agua

d'aquelle grande poço empregando mui provavelmente no seu ty-

pico engenho mourisco aquelles alcatruzes de pequena marca,

porque para com elles tirar agua a 24 metros de fundura, como

a encontrei, não podia ser maior e mais pesado o vasilhame do

engenho com que seriam suppridas as deficiências a que estavam

sujeitas as três cisternas romanas em annos de estiagem
;

pois

não é verosímil que os árabes, não obstante haverem aproveitado

muitas minas já antigas na Península, continuassem a trabalhar

naquella e se servissem de um tão fraco apparelho para o esgoto

de tanta agua.

Não foi portanto um poço de agua que se pretendeu abrir no

planalto do um serro provadamente habitado durante o dominio
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mabomclano, e que anteriormente o linlia sido pelos conslmclorcs

das cisternas romanas, successorcs de outros mais antigos senlio-

res de uma cidade cliamada Cilpcs (como o dizem uns medianos

bronzes ali perto algumas vezes achados) mui presumplivamenle

descendentes dos que usavam os machados e percutores de pe-

dra, encontrados na maior fundura da Cisterna dos Cães ; deve

ter sido uma mina, em que se trabalhou com instrumentos de

pedra, que os romanos também exploraram com martellos de fer-

ro, e de que os árabes aproveitaram a agua, apesar de estar fun-

da, applicando extensas fdeiras de pequenos alcatruzes ao movi-

mento de rotação do seu ainda hoje usado engenho mourisco.

De tudo isto se deduz com a mais plausivel presumpção, de

que no planalto do caslello de Silves foi aberta uma mina em os

tempos neolithicos, embora não se possa agora saber qual era a

substancia cjue se pretendia explorar.

Mina de cobre de Santo Estevão

Esta mina começou a ser reconhecida a 5 kilometros para nor-

deste do castello de Silves. Foi inspeccionada em 1862 pelo en-

genheiro Ferreira Bi'aga, que no seu relatório declarou ler en-

contrado trabalhos antigos nas pesquizas modernas. Dois annos

depois foi também observada pelo engenheiro (posteriormente di-

rector da repartição de minas) João Baptista Schiappa de Aze-

vedo, meu antigo condiscipulo na escola polytechnica de Lisboa.

Acerca das condições geológicas, mineralógicas e económicas

d'aquclla mina, publicou este ultimo engenheiro em 186*4 um sub-

stancioso relatório \ que cuidadosamente conservo como recorda-

ção d'esse amigo preslantissimo.

Schiappa de Azevedo traçou primeiro que tudo um rápido

esboço geológico do terreno incumbido ao seu estudo; apreciou

' Relatório sohrc a mina de cobre de Sanlo Estevão, no concellio de Silves f/l/^a/'-

tc^ por João Jiaptista Scliiappa dt; Azevedo— Lisboa, lyp. do Jornal do Commercio,

1804, com 11 paginas, datado dr Vt do julho d'afiucllo aiino.
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as causas a ({iic jiil,;^njii poder allribiiir (j relevo orogi-aphico da

região e a emissão das siibsiancias iiielaliiícras encoiilradas nos

descnlullios a que mandou proceder a empreza exploradora; mos-

liou em seguida o resultado da analysc dos minérios exlrahidos

de algumas estações de antiga lavra, c terminou com a indicação

dos Iraballios antigos que lhe pareceu deverem ser desentulha-

dos, principalmente nos si tios denominados a Estrada, o Lciíjar.

a Dcfeza e a Cuniiada.

Sob diversos aspectos é inleressantissimo este relatório, [)oi--

(jue Scliia[)[)a de Azevedo ci^íaca cm dia com a ulencia do i^eu

tempo, como vulgarmente se costuma dizer. Exlractarei, pois, al-

guns trechos d'esse documento, para que certas condições inhe-

rentes íuinella região possam íicar lembradas e auxiliar os con-

ceitos (jue lormei ácêrca das origens da melallurgia neste tracto

do território peninsular.

O engenheiro relator altribue a disposição do relevo orogra-

phico d'aipiella área do Algarve, primeiro que tudo ao levanta-

mento eruptivo de uma rocha princi[)almenle composta de orthose

e de elcolilíie com amplúbole honwblcnde, que o sr. Blum denomi-

nou foiaUe, em que accidenlalmente entram a sphena, a mica, o

ferro oxydidado, e a pyrite.de ferro, segundo a analyse dos srs.

Delessc c Langel, assim como posteriormente á erupção da dio-

rite com a serpentina e a amphiholite, acompanhadas da emissão

cuprifera.

Descrevendo, porém, a largos ti'aços aquellas erupções, não

indicou as rochas preexistentes que ellas atravessaram, nem as

modiíicações que devem ter produzido na configuração d'aquelle

solo accidentadissimo os agentes meteorológicos e outras diver-

sas causas.

Dcduz-se porém do relatório, que a diorite, não só é posterior

á rocha feldspathica de Monchique, como cá formação das rochas

sedimentares do periodo jurássico, que diz havel-as levantado e

rompido, operando com a serpentina o metamorphismo das ro-

chas calcareas e argillosas desde o contacto da erupção até uma

considerável distancia.
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Observou pois a diorite formando uma zona quasi continua,

a contar da raia occidental do Algarve até Castro Marim, isto é,

de oeste para leste, ramificando-se também n'outros rumos; o

que deixa entender que a emissão cuprifera ficou occupando

aquelle território. A esta acção eruptiva attribue igualmente as

alterações que soffreram as rochas calcareas e argillosas, lornan-

do-se estas fddspathicas e convertendo-se aquellas em mármore

negro e acinzentado.

A 5 kilometros de Silves, no sitio denominado Mina da Es-

trada, penetrando-se nas antigas excavações, diz terem-se achado

os primeiros indícios metalliferos a 20 metros do affloramento da

diorite, e a rocha estratificada convertida em schisto amphibolico.

Além da rocha feldspathica de Monchique, de que tenho col-

lisrido abundantes instrumentos de trabalho, ficou assim verificada

no Algarve a existência da diorite, do schisto amphibolico e da ser-

pentina.

Ora, sendo numerosos os artefactos de diorite e de schisto am-

phibolico, já figurados e descriptos nos dois primeiros volumes

d'esla obra, e havendo também alguns de serpentina, ouso julgar

uns e outros como representantes de uma industria local, por

isso que, abundando essas rochas n'aquella região, e tendo ap-

parecido também muitos instrumentos d'essas pedras simples-

mente esboçados, não é crivei que em tal estado fossem impor-

tados da Ásia, ou que para a Ásia (d'onde se pensa ter vindo

tudo) fosse mandada a materia-prima pelos selvagens d'esla ex-

tremidade do Occidente, para vir, de torna viagem, manipulada

pelos grandes mestres da industria neolithica— os da Ásia —

,

similhanlemente ao que ainda ha poucos annos succedia com a

cortiça exportada para Inglaterra, d'onde voltava ao pátrio solo

transformada cm rolhas de garrafas e de barris, quando a indus-

tria nacional quasi exclusivamente a aj)roveilava em bóias de re-

des de pesca, em cortiços de abelhas e em tamboretes de lareira,

na ausência da portuguczissima cadeirinha de pau de locudi'o

com asscnlo de labúa e pintnras á feição de tatuagens. . .

Di/, Scliiappa, de Azevedo, (pie líuiiia grande área se acham
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mulfipUaidds cxcavaçues, pos/o (jiie talvez pouco profundais, e (jih.'

a 5 kiloinelros de Silves se erieonlra a primeira estação dos íra-

balhos an(i()os, a que se cliegou por uma Iriíiclieira íjue a em-

preza exploradora mandou abiii' c denominou mina da entrada.

«A parle superior do jazigo (conlinúa o relator) é indicada

por fileles de ív.rn) oxydnlado, qunsi seinpre penetrado di; oxv-

dulo de cobre. Este iillinio inincr.il isola-se lambem em Itclas de

espessura variável entre 0'",0t2 o 0"\0*], e por alteração se acha

quasi lolalmenie convertido em carlionato,

«A pyiite cupi'ica e o oxydo negro de cobre apparecem acci-

denlalm(Mil(> disseminados em moí^cas na massa de ierro magné-

tico. F^sle nllimo mineral apresenta-se, ora compacto, ora em

geodes, ora ainda em crystaes isolados do meio das gangas.

«Eguaes caracteres se reproduzem em outros trabalhos anti-

gos, que por conta da empreza foram começados a desentulhar a

pequena distancia dos antecedentes, junto ao Lagar. No sitio de-

nominado a Dcfeza, próximo a trabalhos também antigos, foi

aberto um poço, que cortou a massa mineralisada a 25 metros

da superfície.

«A galeria, que d'elle parte, é occupada em toda a sua largura

pelo ferro magnético compacto. Nella encontrei ricas amostras de

cobre oxydnlado, proveniente de uma beta, de qne a galeria logo a

principio se afastou.

«No sitio da Cumiada. . . ha também trabalhos antigos. N'este

ponto vêem-se as rochas feldspathicas e magnesianas de cores

variegadas descansando sobre a rocha dioritica c camadas inter-

stratifjcadas de mármore cinzento fendido e penetrado de venu-

los de ferro magnético contendo algum teor de cobre (4 por

cento, termo médio).

«Na Cumiada e a sudoeste observei excellentes amostras de co-

bre oxydnlado, mas infelizmente a impossibilidade de penetrar nas

excavações foi causa de eu não poder conhecer o ponto donde ti-

nham sido extrahidas. A nordeste da Cumiada, as bocas das exca-

vações estão sobre uma possante massa de ferro magnético, con-

tendo também o cobre vermelho, ruja existência se denuncia logo
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á siiperficie pelas manchas azues e verdes do carbonato resnl-

tanle da dessulfuração da pyrite. O cobre oxydulado farma betas,

que chegam a ter 0"\08 de espessura: o cobre natico apparece em

qiiasi todos os trabalhos, umas vezes nos calcareos, outras vo seio

de uma massa de argilla vermelha rccozida (talerite).

«Tanto nesles trabalhos, como nos precedentes, mas principal-

mente na estação da Defeza, achei o ferro magnético e o cobre

naíivo e oxydulado cm grãos disseminados im mossa dioritica.

«O rico mineral de Santo Estevão (estrada á esquerda), que

chega ao teor de 38,55 por cento, está, como disse, em belas de

espessura variável ...»

Refere ainda o engenheiro relator, que a 7 ou 8 kilometros

de Silves para S. Bartholomeu de Messines o terreno começa a

elevar-se entre os valles de Rendufe, ao nascente, e o de Arada,

ao poente, e que é na cumiada d'esta collina e na sua encosta Oc-

cidental que se vêem os vestigios de trabalhos antigos, que altri-

bue aos árabes, porque a irregidaridade de taes trabalhos não per-

mitte que seja considerada a exploração como devida aos romanos,

(pie no seu lavor mineiro imprimiam um cunho de sciencia e de

methodo impossivel de confundir ; e aos árabes attribue também

umas candeias de barro e vários utensilios (não os especifica) que

nas excavações se acharam.

Eu vi algumas candeias de barro extrahidasdamina de Santo

Estevão, assim como dois martellos de ferro, terminados n'uma

extremidade em picão e em corte de sacho e uma tenaz, também

de ferro, que em Silves é possuída pelo dr. Casimiro de Masca-

renhas Nello. Tudo é genuinamente romano, e não me admira

(jue o meu saudosissimo amigo Schiappa de Azevedo não ati-

nasse em 1864 com a classificação da epocha d'esses objectos,

elle que não timbrava de archeologo, (|uando hoje mesmo talvez

nem lodos os archeologos, se se apresentar um grupo numeroso

de candeias de barro árabes, wisigoliiicas e romanas, as possam

distinguir e estremar; pois que a primeira vez que esses Ires

grupos se apresentaram publicamente separados foi em 1880 no

museu archeologico do vMgarve.
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Concordo, porém, com o clislinclo engenheiro de minas (in-

lelligente, perspicaz e estudioso, como sempre se mostrou no de-

curso da escola llieorica e durante o tirocínio (ia escola pi'aticaj

cm não admittir como obra romana a desordenada mullijdicidade

de pescjuizas de pouca profundidade no largo cam[)o metalliíero

de Santo Estevão.

Concordo, repito, porque certamente não era esse o systema

de exploração dos romanos, como bem o sabem os homens com-

petentes; mas também não se pôde altribuir ao periodo do do-

rninio mahometano, porque embora o lanatismo dos nossos chro-

nistas quizesse desauctorisar essa esmerada civilisação que du-

rante cinco séculos actuou na peninsula hispânica, taxando-a de

barbara, os que hoje sem ódio nem preconceito"^ melhor sabem

avaliar a sua distincla e typica elevação naquelles tempos, a con-

tar do começo do século \iii, antes poderiam attribuir o que se

achasse estampado com o cunho da insciencia o da imperfeição

aos fanáticos heroes que áquelles crentes de Mahomcd conquis-

taram e destruiiam com o furor da intolerância e o afilado cume

da espada ludo quanto essa geiílil civilisação havia erigido e fir-

mado no torrão peninsular.

Esse cunho desordenado de numerosas excavações pouco pro-

fundas não é pois romano, nem árabe, nem próprio dos conquis-

tadores portuguezes nos primeiros tempos da sua infância nacio-

nal, quasi que entretida no estridor dos combates e nutrida á

custa do sangue derramado nos mais gloriosos campos de bata-

lha, do que jorrava das ameias e torres dos castellos assaltados

e do que cada palmo de terra conquistada ia concentrando nos

seus seios para fazer brotar as flores que tinham de engrinaldar

os brazões de uma nova pátria e a cruz symbolica que lhes ser-

vira de timbre.

Eram pois indubitavelmente mais antigas essas multiplicadas

e irregularissimas excavações pouco fundas, que portuguezes,

árabes e romanos já acharam, como tantas outras, de que dão

exuberante testemunho o solo peninsular, a historia e a tradição;

e portanto não julgo demasiadamente temerária a presumpção de
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que taes covas (havendo n'iima (Vellas um empilhamento de ma-

chados de pedra) possam ser obra primordiahnenle ncoliUiica,

obra dos mineiros (jue procuravam o silex. e outras pedras rijas

no âmago da terra para fabricarem suas armas de guerra e seus

instrumentos de trabalho.

Admitlida esta presumpção, e sabendo-se pelo relatório que

o cobre vermelho se denuncia logo á superficie, ao passo que o co-

bre nativo apparece cm quasi lodos os trabalhos antigos da mina de

Santo Estevão, umas vezes nos calcareos e outras no seio de vma

massa de argilla vermelha e recozida, ha de igualmente admittir-

se que não podia o cobre nativo deixar de ser encontrado, em-

bora só muito tempo depois se chegasse a inventar algum pro-

cesso para o seil aproveitamento, sendo bastante provável que

muito antes de se descobrir o da fundição, applicada a determi-

nados moldes, fosse mui naturalmente experimentada a acção do

percutor de pedra, de que para todos os artefactos se servia o

homem neolithico para preparar e afeiçoar os instrumentos do seu

uso ; e tão conchegado á verdade parece haver surgido este con-

ceito, que em seu abono diz o sr. E. Chantre \ respondendo aos

auctores que sustentam ter havido uma idade do cobre precedendo

a do bronze:

«Ceux qui ont soutcnu cette thèse ont rappelé que les amé-

ricains du Nord, dans lo haul Mississipi, se sont fabrique autre-

fois des outils en cuivre pur, par le simple martelage et sans le

secours du fcu. A Fappui de ccllc théorie, on a fait valoir les dé-

couverles, faites sur |)lusieurs points de ri^]ui'ope, de divers objets

en cuivre pur, tels que des haches, des poignards alfeclant des

formes assez rudimentaires et rappellanl leurs analogues en

pi erre.

«

Na serie dos artefactos de cobre do Algarve temos tudo, uns

simplesmente balidos e outros fundidos; noto, porém, n'algumas

[)ontas de lança o choque do j)eiculor applicado ao aperfeiçoa-

mento das arestas latciraes, como para as atilar c dar-lhes maior

' U/c (lit hrunzr, viil. i, |l;lí,^ Ifi. 187.'
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lenacidade ; o f[uc lambem so v(MÍÍica luinlros simillianles obje-

ctos achados cm cavernas, gruías arliliciaes o dolmens de Porlu-

lugal.

Nos capilulos seguiulcs se obscrvaiá ludo isso. A mais legi-

tima conclusão (juc se pode lirar d'eslc facto, é que os processos

de fundição e marlellagem do cobre eram conhecidos e usados

iTesta região (piando cerlas formas de construcções neolilhicas da

archileclura megaliihica ainda tinham predominio nesle território,

ou, antes, quando o estylo de construcção dos monumentos íuníí-

rarios começava a propender para umas modilicarões, que hei de

descrever e representar, como significando uma epocha de tran-

sição, a que correspondem os primeiros assomos da industria me-

lallurí-ica.

Tenlio porém provas, ou pelo menos informações que julgo

verdadeiras, i"elativamente ao aproveitamento do cobre da mina

de Santo Estevão em tempos prehisloricos.

Tanto na aldeia da Amorosa, como em S. Barlholomeu de

Messines, me deram noticia de ter sido vendidos a um caldei-

reiro ambulante muitos objectos de cobre achados no interior das

minas da Cumiada e do Serro de Monterroso; mas ninguém sa-

bia dizer o que fora, c que n'uma daquellas covas havia muitas

pedras de raio amontoadas.

Foi em Silves que vim a saber, que havia poucos dias an-

dara por alli uín caldeireiro cigano comprando metaes usados, e

tinha seguido para Faro.

Pretendi obter exacto conhecimento do que o cigano tinha

comprado e dirigi-me a Faro, onde soube que aquelle commer-

ciante aventureiro tinha ido para Loulé. Dirigi-me a Loulé e achei

o homem, e digo que o achei, ponjue foi um feliz achado. Horas

depois de chegar, conversava eu com aquelle industrial de cor

bronzeada, cabellos prelos e olhos scintillantes.

Para o animar prometli-lhe pagar pelo dobro do custo os ob-

jectos que eu apartasse dos que elle tivesse trazido do termo de

Silves e de Alie, e encetámos conversação. Com effeito, o homem

tinha comprado naquelles si lios todas as caldeiras velhas o in-



iileis, assim como outras cousas melallicas qnolluiupresenlaram;

mas para reduzir o volume, reuniu lenha, auxiliado por oulro da

sua raça e profissão, e improvisando um forno, fundiu tudo em

barras, que o companheiro, seguindo no sentido do Guadiana,

transportou para Hispanha.

No pecúlio fundido tinham entrado três cunhas de cobre adm-

das por um trabalhador n'uma das covas do Monterroso e duas

da mina da Vcndinha; e as cunhas tinha-as tão bem figuradas na

reminiscência, que com mn lápis traçou o perimetro d'ellas. Eram

cinco machados de cobre puro, três de Santo Estevão e dois da

Vendinha, planos, sólidos, com nma extremidade larga rematada

em gume de machadinha e com a outra mais estreita e sem cor-

te. Tendo-o avistado de repente e sem prevenção alguma, e tra-

çando elle o perimetro dos machados de cobre, creio que não me

enganou, e foi por isso que não hesitei em acreditar na palavra

do cigano.

Fiquei maravilhado com saber que o interior d'aquellas mi-

nas tinha produzido uns tão significativos documentos da sua pri-

mordial antiguidade. Seriam as nacionalidades históricas que

iriam esconder uns taes objectos nos sombrios recessos das mi-

nas cupriferas do Algarve?. . . Se houver quem o queira affir-

mar, provc-o primeiramente.

Com estes dados, seja-me licito acreditar, que o cobre foi co-

nhecido e utilisado no Algarve na ultima phasc do periodo neoli-

thico, e que esto metal manufacturado é que marca as origens da

melallurgia naquclla região.

Cada sábio, contrario a este conceito, pense como lhe aprou-

ver.

Sabido é que os romanos, na sua tão porfiada posse do terri-

tório peninsular, conquistado á custa de muito sangue espargido

durante séculos, não si) acharam muitas minas em activa explo-

ração, como algumas de todo esgotadas. Não ha portanto que ad-

mirar que as de Santo Estevão, com tantas bocas abertas a cha-

marem pelos exploradores do mundo, fossem por elles ouvidas.

Lá chegaram, com effeito, como o provam os utensilios do seu
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dellcs iriam estes, que lambem eram peritos em tudo, e ainda de-

pois os conqnisladorcs, já enlão cliamados porln^íiiezes, mas, a

meu ver, não aiilcs de consummada a coiKiuisla geral do Algar-

ve, que oiTou ahi [)eIo fim da primeira metade do século xin

;

pois aules d'isto parece-me leviandade acrcdilai- cm explorações

de minas n'um território em (|iie li'emulava o crescente symbolico

dos donunadores e em que o tremendo alkhanjav de laes guerrei-

ros não dava entrada a emprezas esj)eculalivas.

Mina de cobre do Picalto

Ao poente de Altc e distante para leste de S. Barlliolomeu de

Messines uns 3 kilometros eslá situada a mina de cobre do Serro

do Picalto ou Pico Alto, reconhecida em 1872 pelo sr. Gosta Se-

queira, distincto engenheiro de minas. Pouco se sabe d'esta mina.

O engenheiro relator notou uma espécie de corta antiga, donde

partiam varias excavações, e que todos os trabalhos primitivos es-

tavam entulhados. Entretanto, sabendo-se que no extremo su-

doeste do serro apparecem escorias antigas na proximidade do

Monte do Pomar, é claro que houve alli fundição de minério.

Um serrano de S. Barlholomeu me informou de ter vendido

a um fundidor de Faro algumas cunhas de cobre, que achou n'uma

cova da mina, tendo uma das cunhas quasi palmo e meio de

comprimento.

Procurando em Faro os fundidores, um d'elles aífirmou ser

verdade (jue linha comprado algumas vezes, não somente cunhas,

como escopros grossos e outras cousas que os rebuscadores en-

contravam dentro das minas, accrescentando, poréín, que era tão

rijo aquelle cobre e de Ião diflicil fusão, que para se chegar a

derreter, era preciso empregar um foco muito imenso e aturado,

cousa que não acontecia com o cobre do vasilhame moderno.

Esta circumslancia me foi confirmada por outro fundidor, que

também procurei para lhe comprar os objectos que ainda tivesse

das minas, o qual me explicou a seu modo, que a difficuldade na
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fundição d'aqiiellas peças provinha do estar o cobre muito petrifi-

cado (!) e mesclado de veios de ferro, e por isso elle, lendo com-

prado varias cousas de cobre que acharam na mina de Alte, as

tinha vendido a uns hispanhoes havia mais de Ires annos, por ler

conhecido que o cobre era pouco puro.

Combina esta informação com a que deu em 1678 o tenenle

general da arlilhcria do reino, Diogo Gomes de Figueiredo, a res-

peito de umas 21 arrobas e 19 arraieis de cobre da mina do Al-

garve, que exisliam nos armazéns, dizendo: «Que não ó de boa

qualidade para a artilheria por ter muita escoria ruim e férrea ^".

Já nesle século veiu, porém, uma amostra de cobre do Algarve e

sendo tenenle general de artilheria Barlholomeu da Cosia, cm

vista de uma chapa que mandou fundir, informou ser este metal

muito malleavel o bom para diversos usos \

Para a fundição de peças de bronze de artilheria naval e do

exercito havia em todo o reino muito cobre e estanho; pois diz o

padre Carvalho da Costa {Choroijr. de Fort.), que do estanho ga-

nhado na Castanheira de Boriz e S. João de Luzo (referindo-se

ao quinto que as minas pagavam ao estado), servia muito para a

fundição das peças de bronze, e que já em tempo de Duarte Nu-

nes de Leão vinha muito estanho da mina do concelho de Lafões,

correição do Lamego.

Nas immediações do Picalto ha noticia de terem apparecido

muitos instrumentos de pedra.

Concellio «la A.lbiTleii*íi

Freguezia de Paderne

Valle de Pegas—Mina de manganese-

lísta mina foi reconhecida em 1875 pelo sr. Costa Sequeira

no monte do Yalle de Pegas, junto á casa de José Piteira, onde

existem dois poços da profundidade de 10 metros, que o dislin-

' Silva Lopes, Chorogr. do Alf/arvc, pag. 32.

Terii-sc escripto manfiancz c maiu/ancsio, mas Coiistaiirio (IJicc. da Lin^. Porl

escreve mangancse.
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cio cngcnlieiro relalor não declara se são anligos oii obra dos

concossionarios.

No Vallo do l?ogas c n'oulros logarcs da írcgtiozia do Padcriio

numerosos machados de cobre e de bronze lêem sido adiados pe-

los trabalhadores do campo, e comqiiaiilo pela maior pariíi le-

niiam siihj fundidos pelos caldeireiros, alguns existem ainda em

collec(,'ões particulares.

O sr. Joaquim José Júdice dos Sanlos, cuidadoso colleclor de

monumcnios do Algarve, possue d'aquella proveniência numero-

sos machados, muilos de cobre e poucos de bronze, assim como

uma lança de cobre, com arestas atiladas a choques de percutor,

mui similhanlc na fóiMiia laiwifolia' e nas dimensões á que o

sr. Nery Delgado extrahiu da Cova da Moura, uma das grutas da

Cesareda.

O sr. Teixeira de Aragão possue lambem alguns instrumen-

tos metallicos da freguezia de Paderne. Tudo isto será estampado

e descripto nos capitules subsequentes.

Se não c licito affirmar que os primeiros exploradores d'aquclla

mina ainda não conheciam o ferro, póde-se afoitamente asseve-

rar que naquclle Irado mineralógico viveu gente que usava ar-

mas de guerra e instrumentos de trabalho, não só de pedra como

de cobre e de bronze, e que bem podéra ter explorado o manga-

nese, mineral que produz tinta escura, já encontrado em depó-

sitos neolilhicos com graes de pedra, como significando haver

sido empregado no uso da tatuagem.

Concelho de Lonlé

Freguezia de Alte

Mina de cobre da Atalaia de Alte

A mina de Alte é talvez a mais nomeada no Algarve, e a que

parece ter sido mais explorada desde tempos remotos. A fama

que tinha obtido esta mina, levou o conde do Farrobo a requerer

a sua concessão em 1845.
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O minério do cobre, diz o engenheiro Ferreira Braga, é da

mais subida lei que tem apparecido no paiz. O seu jazigo abrange

um grande Irado da região central da provincia. Os trabalhos an-

tigos foram parcialmente atacados pela empreza do conde do Far-

robo; mas lioje não se pode saber ao certo até onde chegou o

mallogrado concessionário, porque as passagens estão obstruídas

por muiíos desabamentos. Consta, porém, que numerosos macha-

dos, e outros vários objectos foram exlrahidos do interior d"aquella

mina c achados em terrenos externos adjacentes. Esses objectos,

porém, desappareceram completamente, sendo fundidos por des-

truidores, que mal cuidariam no grandíssimo damno que a sua

ignorância e cobiça haviam de causar, apagando assim os mais

significativos critérios da immensa antiguidade de que datam os

primeiros impulsos de aproveitauiento da riqueza metallifera

naquelle ultimo recanto do Occidente.

Foi ha poucos annos que vários amadores julgaram poder

salvar as antiguidades que casualmente iam apparecendo, pedin-

do-as aos seus amigos, ou comprando-as para que não levassem

o mesmo desastroso destino que tiveram as outras anteriormente

condemnadas ao cadinho, ou vendidas a estrangeiros; mas ainda

assim não lograram melhor fortuna, porque, depositadas em col-

lecções particulares, sem que comtudo se saiba quaes são, onde e

em que condições se descobriram, passaram a ser inteiramente

banaes, perdendo a sua importância e significação; pois geral-

mente os collcctores não tratam de lhes dar publicidade, mas so-

mente de adquiril-as por mero capricho sem as precisas indaga-

ções, e por isso conlinuain a estar ignoradas, não sendo ao me-

nos assignaladas com um rótulo indicador da sua procedência; o

que, em meu entender, quando de tal modo se conservam nas col-

lecções, equivale a lerem caído no cadinho do cigano, ou a have-

iTm dado entríida em ai"mazem de adelo.

Ainda assim são mais cuidadosos alguns estrangeiros quando

compram objectos antigos, destinados ao seu esludo; pois em

1883 esteve em Alte o illuslrado baião de Mallzan, natural de

Mccklembourg, acompanhado por sua esposa, o comprando ai-
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guns machados do pedra e machados melallicos, de cohre ou (h

brouzo, loL^o tomou nota de lerem sido descolierlos na Fonte Santa,

uns 2 kilometros ao sul de Alie, em terrenos de José Machado,

como cm á8 d(; setendjro d'a(iuelle anno me communicou mui ob-

sequiosamente o sr. Paulo (jhoffat.

Ao sul da Fonte Santa uns 4 a 5 kilometros, onde está si-

tuada a aldeia de Padernc, ou, mais precisamente, entre Alto e

Paderne, lêem apparecido n]uilos machados de cobre, sendo al-

guns possuidos [jelo sr. Júdice dos Santos, a quem devo a dis-

tincta condescendência de poder estampal-os e descrevel-os nos

seguintes capítulos d'este livro.

Freguezia de Querença

Vendinha do Esteval — Mina de cobre

A niina de cobre da Vendinha do Esteval está situada proxi-

mamente a 1 légua de distancia para o norte de Loulé e a uns 3

kilometros ao sul de Querença, na grande zona do jurássico su-

perior e não longe do contacto da formação de grés vermelho até

hoje chamada triasica, em que assenta uma parle da freguezia.

Entre a aldeia de Querença e a mina da Vendinha corre até

Paderne um mui fundo e sinuoso valle com extensão superior a

20 kilometros, sulcado pela ribeira das Mercês e a de Benemola,

as quaes, reunindo-se, seguem para oeste e formam a caudalosa

ribeira de Tor ou de Ator, atravessada por uma antiga ponte mo-

numental de cinco altíssimos arcos de cantaria, mdo todas ellas

com outras nascentes engrossar a do Algibre, que passa ao no-

roeste de Paderne, e que chegando perto da ponte das Alfarro-

beiras se mistura com as aguas que descem do Serro dos Soidos,

do Serro da Peninha c de outros pontos, pela ribeira de Alie,

até entrarem no oceano pelo rio de Quarteira.

Todo aquellc tracto comprehendido entre a Vendinha do Es-

teval e Santo Estevão, medindo em linha recta uns 35 kilome-

tros, conslilue uma opulenta zona cuprifera, abundantemente en-

riquecida de característicos prehistoricos. incluindo a grande
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maioria dos artefaclos de cobre ; o que, a meu ver, não deixa de

ser muito significativo.

E alli, disse o engenheiro Ferreira Braga, quando em 1802

fez o reconhecimento da mina da Vendinha, que o terreno jurás-

sico mostra maior possança e as camadas de calcareo alteradas e

metamorphicas, pela emissão do diorites, afíloram em muitos pon-

tos, accrescentando ter achado tral)a]hos de lavra, talvez devidos

aos romanos, que o conde do Farrobo tentou desentulhar, ata-

cando as galerias de esgoto, poços e passagens.

A respeito d'estas obras antigas, refere que os trabalhadores

acharam limpa a galeria de esgoto na extensão de 60 a 80 me-

tros, suppondo que chegaria até 100; mas que as passagens, se-

guindo diversos rumos e inclinações, não estavam todas desentu-

lhadas.

Uma circumstancia assaz significativa notou o engenheiro re-

lator, e foi terem apparecido nos entulhos specimens de cobre na-

tivo e sulphurelo de cobre de tão elevado teor, (|ue julgou serem

os mais ricos que tinha visto no reino. Considerou, emlim, este

jazigo como idêntico ao da Atalaia de Alie, devido á mesma emis-

são de porphyros e de serpentinas que trouxe comsigo o minério

de cobre; e porque no próximo Serro das Ferrarias, a oeste da

mina, ha muitos escoriaes antigos, é evidente que o minério foi

naquelle ponto depurado pela fundição.

Nas circumvisinhanças da Vendinha do Estcval affirmam vá-

rios trabalhadores ler apparecido as celebi'es anihas de cobre,

similhanles aos desenhos que lhes mostrei, de algumas achadas

entre Alte e Paderne, pertencentes á collecção do sr. Júdice dos

Santos, mas que os descobridores as lêem vendido a peso, ou

em Iroca de géneros alimcnticios, aos compradores de metaes

usados, accrescenlando que na freguezia de Querença landjem se

hão encontrado muitos machados de pedra o moedas antigas.

Tudo islo revela, ou pelo menos deixa presumir quaes seriam

as mais anligas epochas em que foram exploradas as minas

d'a(]uella região melallifera.

E porque não podei-ci cu allribuir aos homens que usavam
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trabalho, o descíibriíiicnlo e lavra, omliora impcrfoila, de al^MJinas

iftinas do Alí,^arvt', quando a todo o es|milo occorrc que o j)ri-

mciro melai seria ncccssariamenle exlialiid»» da terra pelo em-

prego de iiislriiinciilos (h; trabalho não melalhcos"?

Se islo é com[)reheiisivel e susceplivel de acceilaíão, os j)ri-

mordios da industria metalliirgica perdem-sc na sombra dos sé-

culos (jue preredcm as es[)lendidas alvoradas dos tempos histó-

ricos.

Já vimos que em difíereiítes regiões mineiras os informadores,

não apalavrados ou instigados por pessoa alguma, concordam nas

noticias (pie deram relativamente ao descobrimento de muitos

machados de cobre no interior de varias minas e nos seus terre-

nos adjacentes; o que confei-e, ao conjunclo d'estas informações,

um indubitável cunho de verdade. Se islo ninguém peide desmen-

tir, embora empregue lodos os sublerbigios possíveis para man-

ter de pé uma theoria que de hoje em diante começa a caducar,

que significa esse facto senão que o ferro não era ainda usado

n'esses tão Ímprobos lavores da arrojadíssima industria humana?

Se os sábios me permiltem (isso como quizerem), referirei as

mais antigas provas da exploração dos melaes, no território do

Algarve, aos fins da ultima idade da pedra: pois desde que o

ferro— o portentoso promotor da civilisacãò moderna— começou

a ser manufacturado e reconhecido como superior a todos os me-

taes no exercício do trabalho ulil, o cobre e o bronze ficariam

consequentemente condemnados a sei- repudiados; e sob os aus-

pícios d'este conceito, poder-se-ha julgar que a lavra das minas

em que apparecem instrumentos de cobre e de bronze é anterior

á chamada idade do ferro e portanto synchronica da idade do

bronze, da idade do cobre ou da ultima idade da pedra, segundo

os característicos de cada região.

Ora, avinda dos phenicios á península hispânica, dizem os

geographos e historiadores gregos e latinos mais conceituados,

teve por incentivo a riqueza mineral que abundava n'esta região ter-

minal do Occidenle, e d'este modo deve entender-se que antes da
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chegada d'csse povo explorador já os liahilanles do paiz sabiam

largamente aproveitar os metaes. por isso que a fama desta ri-

queza local trouxe a estas paragens longinquas os gregos, os car-

íhaginezes, os romanos e talvez muitos outros aventureiros, tendo

para este íim de emprelienderem custosas e arriscadas navega-

ções, sulcando as aguas do Medilerraneo pelo norte da Africa, as

do Atlântico por toda a costa meridional da peninsula, e atraves-

sado o Esti'eilo que liga os dois mares ; e sendo facto não contes-

tado que os carlhaginezes foram os maiores exploradores das mi-

nas da peninsula, deveriam ter seguido a mesma derrota costeira

até áquem do Estreito, que os seus successores nesta exploração

denominaram Frctum Herculeiím.

Como porém o que mais interessa ao meu assumpto é a com-

pilação das noticias atlinentes ao cobre, ao bronze e ao ferro, por

isso que os archeologos ainda conservam nesta data a nomencla-

tura (que já podéra ser vantajosamente ampliada) de idade do

bronze e idade do ferro, não tratarei agora do oiro, da prata, do

chumbo, do mercúrio, do estanho, do zinco, etc, que algumas na-

ções orientaes conheciam desde eras remotas, como do mesmo

modo deveriam ser conhecidos dos povos do Occidente e mui prin-

cipalmente dos indigenas da Peninsula Ibérica, que já em grande

escala exploravam e manipulavam a prata, como acabam de com-

provar os srs. Siret, na sua obra intitulada Les premiers ages du

metal dam le sud-este de FEspagiie, tendo achado nas estações

f|ue exploraram entre Carlhagena e Almeria, juntamente com ar-

tefactos de cobre e de bronze, mais de qualrocentos de prata.

Por mais de uma vez tem sido ponto questionado entre me-

tallurgistas e archeologos, se o aproveitamento do cobre, do es-

tanho e do bronze é mais ou menos antigo que o do ferro.

Os melallurgistas dão ao ferro a prioridade e os segundos ao

cobre e ao bronze. Todos se esipieceram, porém, do oiro, porven-

tura o primeiro melai que se manifestou aos habitantes das mar-

gens dos rios e ribeiras, sem (jue ninguém necessitasse pro-

( iii'al-o.
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Concelho cie Tavira
Freguezia de Santa Catharina

Mina de cobre da Pedra do Leão

Ha noticia de ter sido explorada em antigos tempos a mina

de cobre da Pedra do Leão, na freguezia de Santa Catharina;

mas não consta que fosse oííicialmcnte examinada, e por isso não

posso descrever as circumstancias mais especiaes do seu jazigo,

nem até onde chegaram os trabalhos que lhe são attribuidos.

Mina de cobre da Malhada do Nobre *

Nenhum registro official conheço d'esta mina, e comiudo é

ella muito conhecida em toda a freguezia de Santa Catharina, di-

zendo-se que ainda conserva muitos indicies de haver sido explo-

rada em antigos tempos. D'alli recebi alguns exemplares de pyrite

de cobre, o que me deixa entender que este mineral está facil-

mente accessivel a quem o quer colligir. Indico-a aqui para que

não escape ao inventario das minas do Algarve, como hão de es-

capar-me outras muitas, por não haver delias registro algum nem

noticia especial. Predominam alli as antiguidades romanas, e não

abundam as prehistoricas.

Coneellio de Castro IMarim

Freguezia de Odeleite

Mina de cobre do Serro da Mina e Conceição

O Serro da Mina está situado na herdade da Medronheira. O

nome designativo do serro, de immemorial antiguidade, é deri-

' Esta mina com os terrenos adjacentes pertenceu ao meu saudosíssimo tio João

Valentim Estacio da Veiga, fidalgo da casa real, e dahi lhe vem o nome de malhada

do Nobre.

5
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vado certamente de haver nelle uma mina já explorada em tem-

pos remotos.

E mui provável que os romanos já alli achassem provas de

tal industria, como porventura achariam uma raça antiga, succes-

sora das civilisações, a que podem ser altribuidos os numerosos

instrumentos de pedra, que n'uma grande área adjacente á Her-

dade da Medronheira os cultores da terra têem encontrado dis-

persos, imaginando serem o resultado de um chuveiro de raios,

centelhas e coriscos, com que o céo destruiu os antigos habitan-

tes d'aquelles campos, ainda hoje quasi desertos.

Segundo se diz, tem aquella mina sido explorada em vários

tempos; ultimamente foi concedida em 2 de junho de 1875 a Se-

bastião do Rosário Vieira. Um dos mais dislinclos engenheiros do

paiz, o sr. Costa Sequeira', já mui lidado nos importantes traba-

lhos technicos da industria mineira, foi o director e relator das

pesquizas que então se fizeram. O seu interessante relatório mos-

tra alguns factos de observação que merecem ser registrados. O

sr. Costa Sequeira reconheceu um poço de 15 metros até o ja-

zigo, a que deu o nome do concessionário. Além d'esle poço achou

vestígios de antigas pesquizas a 180 metros de distancia.

Começou depois uma galeria de esgoto, calculando dever en-

contrar o filão a 50 metros abaixo da boca do poço que desti-

nava para o definitivo reconhecimento, ventilação e serviço de

transporte da mina, galeria que, segundo havia calculado, devera

tocar o deposito a 150 metros do local em que foi começada na

margem direita do Barranco do Salgueiro.

Já se vê, pois, que as anteriores explorações deixaram vestí-

gios do seu lavor. Pena é, e grande perda para a sciencia, que

' o sr. Costa Sequeira é o aciíial distiiictissimo director da rojjartieão de minas,

como lia pouco o loi o muito inteiligciitc sr. .Neves Caliral e o uieu .'^audosis.^^iuio amigo

Seliiappa de Azevedo, ambos meus e()ndi.sci|)ul()s no primeiro e segundo auiios de uia-

tliematica na escola polytecluiica de Lisboa. Além d'estes e do memorável Ferreira lira-

^n, houve e ba outros engenheiros de minas; mas que os governos po/</íro.s' imnca sou-

beram aproveitar no reconhecimento c exploração do uma das mais fecundas riquezas

d'este privilegiado território.



«7

os engenheiros de minas não lenliam lido o escrupuloso cuidado

de colligir os caraclerislicos adiados nos liíihallios antigos e de

regisli-areni as condições do seu deposito.

D'esle modo, classificados esses caraclerislicos, poderiam ser

determinadas as epoclias da exploração. Nada infelizmente se

tem leito n'esle sentido, por não haver um uiinislcrio de instruc-

ção |)ublica, ou uma repartição dotada de pessoal mais scientiíico

que rotineiro, rpie- mandasse arrecadar em d(;vi(Ja regia essas

provas tão valiosas e precisas para o estudo critico da historia do

nosso território; e é o que tem igualmente succedido em todos os

Irabnlhos públicos do reino; o que certamente mostra não ler ha-

vido ainda um único governo verdadeiramente protector da scien-

cia moderna. Entretanto falla-se muito em instrucção publica, ha-

vendo porém quem de|)]ore o que raras vezes se tem gasto com

o estudo da archeologia monumental!. . .

Que rico pecúlio archeologico, mineralógico e paleontologico

poderia já hoje haver, se taes collecções tivessem sido ordenadas

a todos os directores e encaiTegados de obras publicas I Tudo se

tem deixado perder 1

Concelho e fregnezia de -A^lcoritiiii

Cortes Pereira

Mina de antimonio

A mina de antimonio de Cortes Pereira, está situada a 5 ki-

lometros de Alcoulim e a i kilomelro ao sudoeste da margem di-

reita do rio Guadiana.

Não me consta que nos trabalhos modernos lenham appare-

cido vestígios de lavor antigo, nem mesmo sei se o antimonio

teve algum aproveitamento nas artes industriaes, durante a epo-

cha romana.

Plinio falia no livro xxxni de uma substancia mineral, que diz

achar-se nas minas de praia, que denomina stimnií e síibi, ou

spumcH lápis, a que o sr. Litiré nas notas da traducção dá o nome

de anUmoinc; mas não sei se corresponde precisamente ao men-
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cionado mincrio, sobre tudo em vista das exclusivas applicações

medicinaes que o sábio naturalista lhe attribue, sem que lhe de-

signe outras.

Faltam, pois, as provas de exploração antiga n'essa mina,

em torno da qual têem comtudo apparecido instrumentos de pe-

dra, mostrando ter aquella área sido frequentada pelas civilisa-

ções prehistoricas a que esses instrumentos podem ser atiribni-

dos, sem que faltassem numerosos vestigios da epocha romana,

incluindo um monumento epigraphico existente na destruida er-

mida de S. Marlinho, monumento que mui provavelmente assi-

gnalaria o trajecto da estrada militar de Esuri (Aesuri ou Bae-

suri) para Aranni, indicado por Antonino.

Mina de cobre

A curta distancia da mina de antimonio ha provas de antiga

exploração nos próximos fdões de cobre e nos escoriaes que se

acham esparsos, mostrando ler sido o minério cuprifero alli mes-

mo tratado e depurado pela fusão.

Fregnezia de IVIartim Long-o

Daroeira— Mina de cobre

A mina de cobre da Daroeira ou da Aroeira, está situada no

Serro das Ferrarias, a leste da igreja parochial 1:500 metros. O

nome de Ferrarias, por que é conhecido o serro, provém das es-

corias metalHcas que nelle se observam, indicando ter alli havido

fundição.

São numerosos os silios que no Algarve se denominam ser-

ros ou montes das Ferrarias, tendo todos o mesmo característico;

o (|ue mostra que para a fundição dos minérios eram preferidos

os logares elevados K

' Strabão, livro iii, f. 8, fallaiido das niiiias daTurdolaiiia, diz que para aroducção

do minério de prata era costume ^ern\ dos liirdcíanos dar aos fornos f^rande elevação,

em razão de que o fumo que sáe de taes fornos, de sua natureza espesso e deletério

se dissipasse em maior altura no espaço.
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A mina da Aroeira foi dcscripla pelo engenheiro Ferreira

Braga no seu relatório datado de 20 de setembro de 1861. No

mencionado serro encontrou o abaiisado relator muitos indicios de

fundição antiga, c pode entender-se que a mina foi lavrada mui

provavelmente no segundo século da nossa era, porque no desen-

tulho de uma corta antiga achou um denario de prata de Anto-

nino Pio, (|ue falleceu no anrio de 161 de Jesus Christo. Se foi

aquella a primeira lavra, mal se pode julgar, não tendo havido

estudo algum especial n'este sentido.

No mesmo serro das Ferrarias a mina denominada do Labo-

rato mostra igualmente vestigios de trabalho antigo.

Concelho de Alcoxxtim

Freguezia de Vaqueiros

Cova dos Mouros

Nas proximidades do serro das Ferrarias, e a pouco mais de

20 kilometros do porto de embarque em Alcoutim, está situada

a mina de cobre denominada Cova dos Mouros, que a tradição

local, fortalecida pelos preconceitos populares, affirma ter sido

habitada pelos sarracenos, e que n'esse profundo esconderijo se

refugiaram os que poderam escapar-se no momento em que fora

tomado o castello da villa, havendo quem acredite, pelas narra-

tivas de um velho serrano da freguezia «que alli chegaram a ir

uns mouros de Fez em busca de um thesouro deixado pelos fu-

gitivos, mas que nada poderam levar, por não atinarem com o

logar, ou por terem já entaipadas as entradas da mina, e que por-

tanto o thesouro ainda lá existe n'umas covas muito fundas, aonde

não chega a claridade do dia».

Pondo porém de parte as tradições com todas as suas mara-

vilhas, a mina tem com effeito evidentes provas de largo trabalho

antigo, como refere o relator João Ferreira Braga, dando conta

do resultado das suas investigações em 8 de dezembro de 1862.

O engenheiro Ferreira Braga explorou um poço, que achou
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com Irabalho anligo alé á profundidade de 30 metros, levando a

excavação 3 metros mais abaixo. No nivel da exploração antiga

e na extensão de 50 metros verificou terem sido retiradas todas

as rochas que enchiam a caixa do filão com excepção daquellas

que eram completamente estéreis.

O filão cuprifero corre de oeste para leste alguns kilomelros

ao sul da ribeira da Foupana. Em meio dos schislos e grauwa-

ckes d'aquella formação de aspecto severo e mal matizado dos

mimos da natureza vegetal, o systema de filões a que pertence o

da Cova dos Mouros leva a sua direcção média do N. Oõ" E. ma-

gnético, ou no sentido de NE. verdadeiro, e por isso as suas ra-

mificações apparecem na Malhada do Azinhal, em Ferrarias de

Alçaria Queimada, em Martim Longo e ao norte de Almodovar,

dando em todos os pontos da sua manifestação bem capitulados

vestígios de trabalho antigo.

Não poucos logares próximos d'esta mina e todos pertencen-

tes á região que abrange o systema geral dos filões cupriferos de

que ha conhecimento, estão assignalados por critérios de diver-

sos períodos, idades e epochas.

Poderia citar muitos comprovados indicies de habitação an-

tiga desde tempos remotos, em que apparecem com frequência

•instrumentos de pedra e depósitos mortuários, alguns dos quaes

vão marcados na carta prehistorica, ao passo que outros só se po-

dem indicar na carta de archiologia histórica.

Citarei apenas o Monte de Sodes, ao sul da Ribeira da Fou-

pana, perto da Cova dos Mouros e também da mina de Torra

Merendas, de que adiante darei noticia, entre a igreja de Vaípiei-

ros (! a de Odeleite.

O Monte de Sodes poderia julgar-si! ter sido api-ovcilado em

tempos antigos em razão da piivilegiada condirão de ser quasi

propinijuo á margem direita ile um dos mais poderosos aflliicn-

Ics da ribeira de Odeleite, como é a ribeira da F()U[)ana, alimen-

tada por innumeras nascenles (jue correm pelas ravinas do mui

accidciilado c capiichosi» Irado de lerra, comj)r('h(Mi(lid(» eiilic a

ribeira de Odeleite e a do V^ascão. se não houvera nos lerrenos
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adjacenlcs c em logaros mnis ou menos próximos copiosa riíjneza

melallifera j)ara altrahir e alimenlar uma poderosa induslria mi-

neira, á (jual píule talvez com possivel segiuaiiça relerir-se o fa-

do de ler n'a(|uoll(' monte sido descoberto, se^jjuudo se diz, um
thesouro monetário de que consegui obter preciosos padrões de

diversas familias consulares, não apparccendo uma única moeda

imperatoria! E, a meu ver, assaz curioso este facto e não menos

significativo.

Estando em Almada do Ouro com a exploração dos cabeços

dos montes que tinham manileslado numerosas sepulturas de

idades mctallicas e da epoclia romana, fallaram-me no thesouro

do Monte de Sodes. distante d'aHi mais de 20 kilomelros, e ha-

vendo um homem (pie me indicou o descobridor, encarreguei o

de ir á minha cusia convidal-o para vir mostrar-me as moedas,

assegnrando-lhc que lhe seriam compradas pelo duplo do peso

que tivessem.

No dia seguinte regressou o meu agente com um serrano que

1 razia apenas onze denarios de prata, que achara dentro de um
vaso de loiça vermelha com oulros que já tinha vendido a diver-

sas pessoas.

Omil lindo um gracioso episodio, que não vem aqui a propó-

sito referir, cumpri as condições do ajuste, ficando com as moe-

das e pagando largamenle as despezas do transporle aos dois ho-

mens. Nas onze moedas estavam representadas nove familias

consulares com outros tantos denarios, que verifiquei no famoso

livro de Henri Gohen, publicado em Paris no anno de 1857, sob

o titulo de Descripíion general des monnaies de la republique ro-

maine communément (ippellées médailks consulaires.

Já se vè que são todas anteriores á era christã, lendo sido

batidas ha mais de dois md annos, com excepção de duas, uma

da familia Porcia e outra da família Thoria, que, segundo propõe

o sr. Gohen (pag. 217), deve ter-se cunhado entre o arino 108

e o 104 antes de Jesus Ghrislo.

Este denario represenla Lúcio Thorio Balbo, tribuno do povo

no anno 107 anterior á nossa era, que alguns auctores prelen-
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dem ser o mesmo que Hirtuleio derrotou no anno 78 durante a

guerra contra o esforçado Sertório.

Os outros denarios são das famílias Fonteia, Upeimia, Mar-

eia, Baebia, Valeria, Sanfeia e Lutatia, sendo este o mais antigo

por ter sido cunhado no anno 242, anno memorável em que ter-

minou a primeira guerra púnica, no ni século antes do nasci-

mento de Ghristo, ha mais de dois mil e cem annos, alladindo á

celebre vicloria naval de Quinto Lutacio Catulo contra o general

carlhaginez Hannon.

Como explicar, pois, com inteira exclusão de moedas impe-

ratorias, este conjuncto de denarios consulares no Monte de So-

des, cuja situação e circumstancias deixei indicadas?

Correspondendo as datas d'estas moedas ao período mais

bellicoso e agitado da Hispanha, porque abrange as três guerras

púnicas, como pode entender-se que a republica romana, man-

tendo as guerras que tanto em risco pozeram a sua já então di-

latada soberania, se entretinha em arrancar e fundir o cobre dos

fdões vigiados pelo Monte de Sodes?

Poderão esses denarios referir-se a um periodo posterior em

que ainda tivessem livre curso?

Mas, se fora assim, porque entre elles não apparece ainda a

mescla do denario imperial?

Tudo assegura que a exploração das minas de cobre d'aquelle

systema, proseguindo ainda no tempo de Antonino Pio, e muilo

posteriormente, vemonta a uma antiguidade, que não só abrange

a mais activa epocha do elemento púnico na península, como pa-

rece calier de lei ás nacionalidades autocthones, cuja riqueza me-

tallifera attrahiu carthaginezes, gregos, phenicios e aquelles que

em Martim Longo, nos Cômoros da Porlella de S. Bartholomeu

de Messines, e noutros logares do Algarve se deixaram caracte-

risados por monumentos ei)igraphicos de caracteres propriamente

peninsulares.

Ao certo nada se pikle aílirmar com relação á origeui da la-

vra da mina, nem ás epociías posteiiores da sua ex[)loração, por-

(jue faltou quem, nos seus trabalhos mais uiodcrnos, pensasse na
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ulilidadc scierilifica de serem coHigidos os seus caracleristicos de

epoclia com a nola das condições de jazimeiílo de cada um, para

assim se poderem aventurar algumas deduccões í|ue a critica dos

factos permiltisse.

No tempo em que o sábio engenheiro Ferreira Braga es-

tudou a mina da Cova dos Mouros, pouca ou nenhuma impor-

tância davam os nossos sábios á archeologia, então mais consi-

derada por monomania de homens ociosos e inúteis do que como

necessidade indispensável para a historia do território nacional;

e não admira, porque ainda hoje, oito annos depois do congresso

de Lisboa, não tem tido muito melhor fortuna, apesar da enorme

bulha que se tem feito com o deriamamento da instrucção publi-

ca, leccionada nos seus primeiros rudimentos por uma colónia de

famintos, condemnados a viver com um ordenado de lOOWOO
réis annuaes, ordenado que chega a ser um vexame contra a hu-

manidade, para não dizer um attentado contra a existencial

Concelho d.e Alcorxtim

Freguezia de Vaqueiros

Mina de Forra Merendas

A 15 kilometros da foz da ribeira de Odeleite e na herdade

da Malhada, sobre a margem esquerda da mesma ribeira, estcá si-

tuada a mina cuprifera denominada do Serro de Forra Merendas,

no amplo tracto do carbonífero inferior, em que predominam os

schistos e grauwackes, e as emissões dioriticas já indicadas em

outras minas da mesma região.

Uma das provas mais demonstrativas de trabalho antigo

acha-se logo a céo aberto em grande quantidade, representada

pelos escoriaes que a todo o passo revestem o chamado Serro das

Borras, aonde o mineral parece ter sido tratado e fundido, e

d'onde seria transportado pela viação fluvial do Guadiana, se para

este fim não foi também aproveitada, na epocha romana, a es-

trada militar ou milharia, que partia de Ossonoba para a famosa
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região mineira dos povos Aranni (Aljustrel ?), passando por B;il-

sn, EsLiri ou Aesuri e Myrtilis. onde residia intra fines metalli

Vipasrrn<iis. uma administração publica, a que presidia o Procu-

rator Mcfallorum Lusitaniae, ou pelo menos o regulamento juri-

dico das minas da Lusitânia, gravado em laminas metallicas,

como veiu mostrar o descobrimento da Tabula de bronze de Al-

justrel, que descrevi em 1876, e que a academia real das scien-

cias publicou em 1880, quando regressei das explorações ofíí-

ciaes do Algarve e fundei em Lisboa o museu para a comprova-

ção da caria archeologica d'esta província, já concluida em 1878.

O serro de Forra Merendas tem sobre a ribeira de Odeleite, na

foz do Barranco da Vacca, uma dilTerença de nivel de 108 me-

lros, e o das Ferrarias, no ponto mais elevado, a de 153 me-

tros.

Foi o mui competente engenlieiro sr. Loureríço i\ugusto Pe-

reira ]\^alhciro^ quem eui 17 de maio de 1871 relatou as obser-

vações e estudos que fez n'esla mina, aonde achou internamente

lai'gos indícios de demorada exploração antiga.

Cabem pois aqui as mesmas considerações expendidas ácêrca

das outras d'esta região, sendo igualmente ap|)licaveis com rela-

ção á que se segue.

Concellio do ^^IcoiTtim

Freguezia de Vaqueiros

Serro da Pedra e da Gallinha

E csla a ultima mina de cobre de que colligi a[)onlamenlos

particulares e no relatório do sr. Lourenço Augusto Pereira Ma-

lheiro, datado de 10 de outubro de 1873. Coniípianlo esle dis-

linclo engeidieiit) já livesse incluído esta mina na planta da de

Forra Merendas, })or ambas estarem situadas na mesma herdade

' o sr. Pereira Malhoirn allnsta com os seus oriídilos relatórios oníciaes ser uni dos

mais peritos en^j^eniieiros de minas d'esle paiz.
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(Im iVI;illin(l;i, ícz nnvo rchitoi-io* o Irnroii nova plaiila |»aia mais

cspeoialmonio rcpresciilar c descrever a do Seno da Pedra, rnos-

Irando serem cominuns <'is duas os jazigos e filões melallicos.

Também indica iVarinelle seno amonloamenlos de escoriaes,

e no interior da mina uma lavra aniiga em grande escala. As in-

formações particulares deixam presumir que alli liouvc desenvol-

vida exploração na epoclia romana; mas seria essa a primeira,

quando sabido é que os romanos já acharam cx[)loradas e alé es-

gotadas muilas minas no solo peninsular?

Faltou então alli, como ha de ir faltando sempre em todo o

reino, o auxdio da critica archeologica, a que nunca se ligou a

minima importância, e por isso, com certeza, nada se pode por-

tanto allirmar.

Note-se porém com attenção, olhando-se para a carta prehi-

storica, que no próximo sitio do Curral da Pedra, também junto

ao f]anco esquerdo da Ribeira de Odeleite, foi por mim desco-

berto um conjuncto de jazigos ca[)ituladamente pertencentes á

idade do cobre, um tanto a es-sueste da do Serro da Mina e Con-

ceição, e que não longe d'este centro de antiga industria mineira

são frequentes as formas neolithicas dos instrumentos de pedra

que estiveram em pleno uso na primeira idade dos metaes.

Muito mais poderia ter apurado ácêrca das minas do Algarve

e dos numerosos logares com indícios de antigas fundições, se

este estudo, que certamente levaria dez vezes mais iempo do que

o que me fora concedido, se tivesse podido fazer por simples in-

specção.

O que fica expendido é o resultado dos esclarecimentos (jue

fui obtendo emquanto durou o reconhecimento geral para a ela-

boração da carta archeologica, confiontados com os exiraclos que

deduzi dos relatórios oíTiciaes, pela maior parte inéditos, que na

repartição de minas mui francamente me mandou fornecer o seu

' Kslc S(\i:iiiul() rclahirio iiiosira o ciiiiladoso rscnipulo Cdiii i|iu' cslc alialisado oii-

gcnliciro ili' minas iiiiiz fiiiuiirir os encargos da sua coiiscioncia de liomcni benemé-

rito.
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antigo e dislincto direclor João Baptista Schiappa de Azevedo; o

que me cumpre declarar como tributo da grata lembrança que

dedico á sua mui saudosa memoria.

O seguinte mappa ordena_por concelhos, Ireguezias e Ioga-

res as minas do Algarve de que obtive noticia, assim como alguns

pontos em que ha vestígios de antigas fundições.

As minas são designadas por seus nomes e substancias mi-

neraes, sendo indicadas aquellas que manifestaram trabalho an-

tigo.

Este mappa, que julgo muito incompleto, não deixa ainda as-

sim de ser útil, porque facilita o prompto conhecimento do que

até á data da impressão d'este livro consegui investigar.



MAPPA DAS MINAS DO ALGARVE
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Mappa das iníiias do Algarve, de que ha noticias jíi compiladas

Coiiccllifis

Aljezur .

.

Villa do Bispo.

Lagos

Poiiiiiifio

Silves

AlijuiVira

Loulé . .

.

u

Faro ....

Tavira. .».

Castro Marim.

Alcoutim .

.

FreKuezias

Senhora lia Piedaile de Odeseixe

Seidiora da Alva

Senhora da Encarnação da Bordeir;

S. Sehastião de Budens
S. Sehastião ..... ...

Senhora da Assumpção da Mexi-

Ihoeira

Sé.

S. Bartholonieu de Messines

Senhora da ('onceição

Senhora da Esperança
Senhora da Assumpção ...

Senliora da Assumpção ....

S. Martinho de Estoi

Sé

Sé
Santo Estevão.

.

Santa Catharina

Senhora da Luz
Senhora dos Martyres

Seidiora da Visitação .

S. Pedro .

.

Locares

Torrejão

Herdade da (!orte do Sohro.

A leste de Aljezur i/v légua.

Margalhos ?

Praia do Amado
(lanafrecíial

Serro das Alfarrobeiras . . .

.

Adoaiho
Monte Molião

Paul

Salvador do Mundo (lortes Pereira.

Senhora da Conceição Martim Longo.

Serro do Peso ......

(Cruzinha

Palmeirinha ,

Santo lístevão

Castello de Silves .

.

Pico Alto

llheu do Rosário. . .

.

Zambujal
Serros Altos

Paderne
Alte

Qnerença
Miheu '.

Campo da Trindada
Amendoal
Poço do Valle

Malhada do Nobre .

Pedra do Leão ....

Torre de Ares

Sitio dos Olhos

Odeleite

Vaqueiros

Observação.— E&le mappa representa apenas as minas do Algarve de que obtive notic

i." A existência do varias minas em H concelhos do Algarve.

2." Haver vestígios, já ohsiwvados, de l\H minas nos ditos II concelhos.
.'{." Estarem verilicadas ."{ minas de ferro, i'í de cobre. 2 de mangnnesio.e 1 de aniimon
\." Haver I.') minas com trabalho anlign, incluindo (5 com ailrfactns prebisloricos de cob
."j." Existirem provas de fundição em 17 logares (comquanlo haja muitos mais), não ain



lie \arios loffaies com vosliíçios de aiili»as Imulirôcs

l)trsi;:nai;ão das minai Siilislancias miiicrai-s

erro «lo hocio . . .

.

em designação. . . .

largallio e Penedo.

Forio

Cobro
Coljrc

lorrarão

.doai lio.'

>anto Eslevão . . .

.

'isterna dos Cães.

•ico Alto

•Vai lo de Pegos

vMalaia

^Vendinlia do Esteval

Manganês io

Feno

Col

Col)re ti ferro

Manganesio.

Cobre
Cobre

^Malbada do Nobre
Pedra do Leão . . .

.

-Serro da Mina e Conceição . . .

.

! Forra Merendas

'Cova dos Mouros

Serro das Pedras e da Gallinha

Cortes Pereira

Aroeira

Zaborato

Cobre
Col)re

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Anlin)onio.

('obre

Cobre

COMI Iriliallin

unli^o
(' arlufacios

Q lie Colilb x;

O

o
o
o
o

o
o

Kscoriai!»

(lo ruiiiiií-ao

Oeve alli liaver mais algumas. Entretanto, das incompletas indicações aqui reunidas, doduz-se:

recoiibecidos como minas de lavra antiga.

í
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Do que fica expendido parece-me poder-se desde já perceber,

que os primórdios da metallurgia n'esla parte da Peninsula Ibé-

rica são caraclerisados por artefactos de cobre de formas rudi-

mentares, inteiramente diversos daquelles de bronze, artistica-

mente ornamentados de gravuras, que nos paizes scandinavos e

n'outros da Europa serviram de base á designação de uma idade

do bronze, como immediata successora da ultima idade da pedra;

e porque são aquelles e não estes os que mostram maior antigui-

dade, devem por isso ser considerados como representando os ini-

cies da metallurgia nos territórios em que assim se manifestam.

Enumerarei ainda outros fundamentos.

Muitos e mui significativos factos persuadem e comprovam

na Peninsula Ibérica uma industria metallurgica desde a sua mais

exigivel antiguidade, assim como n'outros territórios europeus,

onde existiam exuberantemente todos os precisos elementos para

essa industria poder surgir e desenvolver-se até os seus mais am-

plos apuramentos, sem que liouvesse necessidade dos estianhos

auxilios que os theoristas crearam mui caprichosamente na sua

imaginação e reforçaram com a auctoridade da sua palavra, au-

ctoridade que ainda assim não chega para eclipsar os esplendo-

res com que a verdade acompanha e allumia o exame critico dos

descobrimentos effeituados em varias nações e a que eu próprio

cheguei na região commettida ao meu estudo, como irei mostrando

no seguimento d'esta obra.

A industria mineira, a que mui pouco se tem recorrido, está

offerecendo uma serie de manifestações, mui pouco apreciadas até

hoje, mas que são, em meu entender, de todo o ponto positivas e

concludentes.

Está comprovado que na ultima idade da pedra já havia mi-

neiros na Euro))a, que abriam poços e galerias em busca do silex

e de oulras pedras de que careciam paia suas armas de guerra e

instrumentos de trabalho.

Muitas d'essas minas estão reconhecidas na Inglaterra, na

Itália, na Bélgica, na França e n'outras nações, sendo mui pro-

vável (jue também se achem no território peninsular, se um dia
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os ('sliulos archooloíflcos cliog;iicfii a iiuTcccr a allciirão c auxi-

lio (las govcrnaçõiís publicas.

No Alp;arvo os inslriiineiilos de [)0(lra, iia sua iiiaioiia, \v\nv-

senlam rochas locacs, c os esboços de alguns (jue cm vários lo-

gares descobri, me permitliram o conveucimeiílo de que tinham

alli mesmo sido fabricados.

Póde-se iguahnente entender que as pontas de frecha c as

lanças triangulares de silex indiquem uma industria local, não

obstante estarmos ainda sob o |)eso da mirp-nrão hrailnirrplitild,

que se diz ter vindo instaurar na Europa a industria neolithica;

pois nolam-se umas certas formas, que só apparecem em deter-

minados paizes, deixando perceber que entre elles tivesse havido

alguma communicação, ou que alguns recebessem migrações do

próprio grupo occidental, onde essa industria existisse.

Sendo discutida a dissertação apresentada pelo sr. Cazafis

de Fondouce no congresso de anthropologia e de arclieologia

prehistorica de Lisboa em 1880, intitulada De remploi de la cal-

Ims dam 1'Europe occidcntale aux temps préhisloriques, impressa

no Compte rendu (1884, pag. 314), notou o sr. Cartaillac. (pie

o sr. Piette acabava de achar uma porção de contas d'aquella

substancia n'um dolmen sob tumaliis dos Pyrcneus, e lembran*

do-se talvez do que tinha visto em Portugal, accrescentou ser

também grande a similhança das pequenas pontas de frecha de

silex d'este paiz com as do norte escandinavo e as da Irlanda: o

que foi confirmado pelo sr. J. Evans (pag. 329) n'estes termos

assaz significativos:

«Je ferai ressorlir Tanalogie surprenante entre cerlaines tlè-

ches du type triangulaire et grandes pointes de lances poitugai-

ses et les armes semblables trouvées en Irlande. Ce fait pourrait

trouver une cxpUcation dam cettc hypoíhêse, que qnelques races ve-

nues de la Péninsnle likpaniqve se soicnt ètablies en hiande. Je

puis ajouler que le type de la hallebarde à trois grands i'ivels si

bien connu en Irlande se rencontre aussi en Espagne.»
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Além disto, abuiitlando nos monumentos as facas, as ser-

ras e as pontas de frecha, pôde crer-se que lambem houve mi-

neiros na Peninsula que exploraram o silex.

Não me propuz, porém, emprehender o descobrimento de taes

minas, porque os prazos que me fóram dispensados para a ela-

boração da carta archeologica da })rovincia, não me permittiam o

estudo dos diversos géneros de cavernas, tanlo naluraes como ar-

tificiaes, com que desejei iniciar os meus trabalhos.

Ha porém alli um facto que caraclerisa uma exploração de

minas metalliferas em pleno periodo neolithico, facto observado

em mais alguns pontos de Portugal, na Hispanha e n'outros pai-

zes, embora não esteja ainda sanccionado pelo areópago dos iheo-

ristas com a genuina signiílcação que lhe compele: é o desco-

brimento de machados de cobre, de feição rudimentar, nos po-

ços e galerias de vai'ias minas, pela maior parte de essência

cuprifera.

Havia já bastantes annos que eu sabia ser costume de alguns

homens do campo, principalmente aos domingos, ajustarem-se

para rebuscar cavernas e outras cavidades mais ou menos pro-

fundas, em que julgavam haver thesouros escondidos, que geral-

[uente attribuiam ás grandes riquezas que os mouros não pode-

ram levar quando saíram de Portugal, e que n'essas aventurosas

pesquizas algumas cousas antigas tinham achado.

Km 1877 e 1878 tratei de proceder a miúdas investigações

e também as incumbi a vários indivíduos que me acompanha-

vam.

Appareceram iriformadores em togares muito distantes entre

si, que não se conheciam, e que nenhum motivo imaginável po-

dia leval-os a conferir nas noticias que me deram.

No concelho de Aljezur soube que na mina de cobre dos Mar-

galhos e nas suas proximidades tinham sido achados alguns ma-

chados de cobre, a que davam o nome de cimltaa, assim como na

mina de ferro do Serro do llocio.

No concelho de Silves, lauto nas covas (minas de cobic) d(t

Moiitcrroso, como nas da Cumiada de Santo Estevão, lambem ti-
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nliam os icluiscadoros oiiconlrado ciiiilids (l<> cofiir c iiin ('iii|)illia-

menlo de pedras de raio ^

No concelho (1(! I.oulé ol^livc ideiilicas inlniiii.-icõcs. dizciido-

se-me que na celebre mina de Alie litiliaiii a()j)an'íi(lo cnulias de

cobre, e nas minas cnpriíeras da Veiidinlia e do Picallo onlras si-

milhanles cunhas de cobre, tendo mna de comprimenlo íjiiasi pal-

mo c meio; mas nada d'islo consegui obler, porque os descobri-

dores costumavam vendei- todos esses objectos metailicos, apro-

veitando as occasiões de leira, ou de virem ás localidades em

busca de melaes usados os caldeireiíos aiubulantes, geralmente

ciganos.

Procurei os compradores (pie me íoram indicados em varias

terras, e todos aliançavam ter comprado por diversas vezes as

taes cunhas, assim como outras cousas do mesmo melai, que não

sabiam para (pie tinham servido.

Mas nã() só al-nimas minas de Portugal hão subminislrado

uns taes padrões de tanta signihcação archeologica; a ííispanha

também tem contribuido com o seu contingente.

Coube ao sábio académico sr. Rada y Delgado, meu dislin-

ctissimo conh-ade na academia real de historia de Madrid, o par-

ticular agrado de poder extrahir por suas próprias mãos da cele-

bre mina do Mdafjro, nas Astúrias, um craneo infiltrado de oxvdo

de cobre e alguns machados de cobre, que depositou na primeira

secção a seu cargo, do museu archeologico nacional.

Além d'isto, consta terem apparecido mais alguns machados

de cobre n'outras minas da Hispanha; mas escusado seria am-

pliar taes citações, porque o que fica indicado é sufficiente prova

de que o cobre manufacturado, manifestando-se em tantas minas

do território peninsular, sem ser associado a outros melaes, deve

representar os primórdios da melallurgia n'esta região.

Oulra prova não menos positiva concorre em abono d'este

' Tenho nas minhas collocçõos inn tVoí-scs machados tlc pedra, que comprei no po-

voado da Amorosa.
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conceito, c v o ilescobrimenlo que em muitas minas se tem íeilo

de numerosos maiiellos de diorile, de (juartzo, de schisto cryslal-

lino e de outras rochas de grande dureza.

Na mina de cobre de Ruy Gomes, no Alemtejo, foram acha-

dos pelo engenheiro sr. Rodolpho Mouat, director dos trabalhos,

cinco d'esses typicos marlellos, geralmente de forma ellipsoidal

com um sulco central circumdante, e sendo oíTerecido um d'esses

instrumentos pelo sr. João Maria Leitão, chefe da repartição de

minas, ao sr. conselheiro Pereira da Costa, seu antigo lente de

mineralogia na escola polytechnica de Lisboa, este sábio elabo-

rou em 18()8 um notável estudo* a que deu publicidade no

n.° 5 do Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaeí^

(hl academia real das sciencias, acompanhado de um desenho

lilhographado.

O sr. dr. Pereira da Costa reconheceu ser de schisto cryslal-

lino verde o referido martello, e comparou-o a outros mui conhe-

cidos na Hispanha, de que já tinham dado noticia o mallogrado

ííeolooQ D. Casiano de Prado, os srs. D. Francisco Maria Tubi-

no, D. João Vilanova y Piera e o sr. Simonin, referindo-se aos

í;ue haviam sido achados nas celebras minas de cobre do Mila-

gro, nas Astúrias, e de Cerro Muriano, perto de Córdova, assim

couio a outros das antigas minas cupriferas do Lago superior na

America do Norle.

Os cinco martellos da mina de Ruy Gomes estavam a uns

3 metros de profundidade no desmonte e terra dos entulhos

n"uma excavação oblonga que o sr. Mouat julgou ser o trabalho

de mais antiga data, sendo igualmente considerado pelo sr. dr.

Pereira da Costa como prehislorico.

Foram também achados outros instrumentos similhantes de

dioiil(^ lio iiilcrior da mina de cobre da Herdade do Bogalho, con-

' Nulicia lie ahjitns maiiellos de pedra e outros objectos que foram descobertos em
Iraballios antiijos da mina de cobre de lUnj Gumes, no Alemtejo», por F. A. Pereira ilii

Cysta. — Foz-so urna tiragem separada do ii." b úo Jornal de sciencias inalhemalicas,

physicas e naiuraes. 1808.
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cellio (lo Alandroal, iio dislriclo (1(3 l^^voía (í íicgiiczi.i de S. liiaz

dos Mallos, como foi mui compclentcmenle averiguado peio sr.

João Augusto Barata, mui iuslruido conductor de minas, a quem

devo esta obsequiosa infoi'maí;ão, e é de crer (|ue muitos mais

tenham apparecido n'outias minas de Portugal; mas como nunca

houve recommendação alguma para se colligir quaes(|ucr padrõ(?s

da antiguidade, que fossem descobertos em trabalhos [mblicos,

tudo se tem perdido ou jaz em parle disperso por collecções par-

ticulares sem a minima noticia aproveitável.

Na Hispanha foi o intelligente geólogo D. Casiano de Prado

talvez o primeiro sábio d'aquelle paiz que logo comprehendeu a

genuina significação de taes instrumentos, por havel-os encon-

trado na antiga mina de cobre de Cerro Muriano, a 8 kilometros

de Córdova, e bem assim nas escorias que revestem as rampas

da monlanha desde tempos immemoriaes; e tanlo abundavam el-

les n'aque]la mina, que indo alli posteriormente os srs. D. Fran-

cisco M. Tubino e D. João Vilanova y Piera, em 1866, ainda

desenterraram dezenove exemplares, de que fizeram uma serie,

por grandezas, com que brindaram o museu archeologico de Ma-

drid.

Outros similhanles martellos, assim como vários instrumen-

tos capituladamenle prehistoricos, íòvam achados na citada mina

de cobre asturiana do Milagro, 6 kilometros distante do famoso

sancluario de Covadonga, como refere o sr. Tubino *, citando os

estudos que fez o sr. Schulz em 1853 ^ e D. Casiano de Prado

na sua Dcscripcion geológica de la provinda de Madrid, a que

tandjem adheriu o sr. Simonin com o seu trabalho intitulado La

vie souterraine ou les mines et les mineiirs, expressando-se nos se-

guintes termos

:

' D. Francisco M. Tiibiiio, Los beriiberes cnla península, Madrid, 1876, pa^. 38.

' Schulz et A. raillettc, Bullclin de la sociãc qcologique de Franco, voi. viii,

2.» série.
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«A exploração d'esta mina pertence ás idades mais remotas

da humanidade, ou ao periodo em que o artefacto de cobre co-

meça a substituir o de madeira e o de silex; mas antes do me-

tal ser fundido era mister explorar o fdão. D'aqui resultou a exis-

tência d'esses marlellos de pedra e d'esses cinzéis de arma de

veado, que se usavam em vez do cobre, difficil de obter-se a prin-

cipio, para que se empregasse na fabricação de instrumentos,

não se conhecendo todavia a liga do estanho.

«As parles superiores dos jazigos cupriferos, sendo terrosas,

pulverulentas e decompostas, cediam á pedra e á madeira, sendo

d'isto prova irrecusável os marlellos e cinzéis descobertos na

mina das Astúrias, que é talvez o centro cuprifero de mais an-

tiga exploração na Europa.»

Nas minas de cobre da provincia de Huelva, refere o sr. R.

de Garay * terem-se achado muitos d'esses marlellos de diorite

sobre vestigios de remotas explorações, e attribue aos primeiros

mineiros umas sepulturas próximas com machados e facas de co-

bre, ornatos de ouro e também de prata, mui provavelmente pro-

veniente dos ricos depósitos de prata nativa de Herrerias.

Outros siuiilhantes marlellos, e ainda uns calhaos geralmente

cúbicos coui signaes de percussão nas suas faces mais ou menos

planas, têem apparecido em varias minas da Hispanha, e mais

nomeadamente nas de Tharsis^ Odiei e Rio Tinto na provincia de

Huelva, assim como abundantes calhaos com uma superfície pla-

na, tendo na do lado opposto uma depressão ou cavidade, onde

visivelmente se collocava o mineral para ser separado da sua

ganga pela percussão.

Com este mesmo caracterislico colligi eu muitas pedras, com

depressões mais ou menos fundas, irregulares c as[)eras em toda

a região mineira do Algarve, tendo ao mesmo tempo o bordo cir-

cumdantc todo picado pela acção da [)crcussão, e [)or isso não

' II. (laray, llolclin de la real academia de kisloria de Madrid, 1882 a 188,'!.

' Kniest Deligiiy, Apunlc! hisloricus sobre las minas cobrizas de la sierra de Thar-

SIS. Hevisla uwicva, vol. xiv, 1863.
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hesito em consideral-as como bigornas de I ri lurar minérios, lendo

também servido de percutores, as (|uaes consci-vo nas minlias ul-

timas collecgões, onde íicarão desconhecidas e um dia se perde-

rão, se não chegar a ser reorganisado o museu archeologico do

Algarve.

A hsta já conhecida dos marlellos de pedra, accrescentou o

sr. Carlailhac* um de diorile da mina de cobre da provincia de

Huelva, chamada Rodeo dei Madrono, mais um de diorile do Mi-

lagro, outro também de diorile da mina de iJehuez ((^onJovaj e o

de schisto crystallino verde da mina porlugueza de Ruy Gomes,

dando o desenho de lodos.

Diz ainda o sr. Cailaiihac, que outros marlellos da mesma

forma, porém de menor grandeza, têem sido achados no interior

de vários jazigos neolilliicos; e referindo-se a dois que o sr. Ca

zalis de Fondouce e\li'aliiu das galerias cobertas dos arredores

de Aries e que suscitaram áquelle sábio a idéa de que tivessem

sido insti"umentos de trabalho mineiro, prefere admittir que se-

riam empregados pelos constructores d'esses monumentos para

desengrossar ou afeiçoar os monolithos, ou para auxiliar a ex-

cavação do terreno.

Apparecem lambem em muitos paizes dos dois hemispherios,

no interior de antigas minas, umas vezes isolados e outras vezes

associados a machados de cobre e de bronze.

Na extensa cordilheira do Ourai, que divide do sul ao norte

a Sibéria de uma parle da Rússia europèa, bem como na serra

Altaica, (]ue forma o contraforte septenlrional do plan'alto cen-

tral da Ásia e um limite natural da Sibéria, separando a China

do território russo de Kolivan, aonde abunda o ouro, a prata, o

cobre, o mei"curio, e ha indicies de antigas explorações mineiras

feitas por um povo desconhecido, como diz Vosgien no seu Dic-

cionair: ijéograpltique vnivcrseí (1830), refere o insuspeito si'.

Worsaae"^ terem-se exirahido de minas (mui provavelmente de

E. Cartailhac, A(]cs préhisloriqucs de lEspagne el du Porluqal. \\-a<^. 202.

Worsaac, La colonisalion de la ítussie cl du nord scandinave, pag. 50.
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cobre), lavradas, cm Iciripos prehisloricos, uns inslrumeiílos de

pedra c de bronze, (?) entre os quaes havia marlellos redondos

de pedra, cingidos de um sulco central, similhanles aos Danes-

hammers das antigas minas de cobre de Killarney, na Irlanda, e

aos que, perto dos grandes lagos da America septentrional, se

lêem achado nas vastas minas cupriferas, que Lubbock* diz serem

assignaladas com vesligios de antigas explorações n'uma exten-

são calculada entre 100 e 150 milhas.

Os egypcios, diz Lenormant^^, empregavam os mesmos mar-

tellos na exploração das minas cupriferas do Sinai ^ situadas a

pouco mais de 30 léguas ao sul de Jerusalém ; e se o cômputo

de Rougemont* não soiTre controvérsia, houve no Egyplo uma

idade de cobre, abrangendo a quarta, quinta e sexta dynastia

(4:500 annos antes de Chrislo) e em seguida imvã idade do

bronze.

O Nilo não carecia pois do cobre de além do Ganges e do

Indo.

D'este modo a idade da pedra chegou no EgY|)lo até ao fim

da terceira dynastia, e com a sétima começou a idade do bronze,

ganhando um desenvolvimento progressivo e dilatado, sem que

a industria do ferro, já largamente exercida na maioria das na-

ções mediterrâneas, lhe levasse a preferencia senão em armas de

guerra e instrumentos de trabalho
;
pois diz o insigne Maspero

que os productos de bronze mais importantes, pertencem á vigé-

sima segunda dynastia, ou são posteriores e contemporâneos dos

Pharaós, não indo mais além dos primeiros Ptoloujeus aquelles

(jue nus museus são referidos ao antigo império; mas ainda as-

' lviibl)()(:k, Lliomiu: pnliisloruiuc, \)&'^. 'IX\.

' l.eiiormant, Lcs pmiiières civilisalions, tom. i, i)ag'. 100.

" (i. Mas[)cro, llisloire ancienne des peuples de 1'Uricnl, pag'. 50, diz que Snofrou,

(t prinioiro dos reis moniimentacs, checando com a sua ron(|uista até á peninsula do
Sinai, fez alii explorar á custa do Ef^ypto asininas dccoiíre e de turquezas. Aexploraçião

daipicllas minas, como refere Maspero na sua admirável obra, foi continuada por ou-

tras dynastias.

' Itíjugemonl, L(ujg du bronze, [)ag. lOG e .seguintes.

' Masjiero, Laixhruluijic iíjijiilicnnc— Lcs mélaux. [lay. 188 e seguintes.
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sim 110 Kgy[)lo deve ler mais anliga origem do que na Europa,

se com elíeilo o bronze foi introduzido [)elos [ilienicios, como pre-

lende o venerável Sven Niisson S talvez íundaiido-se na noticia

(juc dera Slrabão", de que os insulanos das Baleares passavam

por ser os mais hábeis fundidores do mundo desde (pie os pbe-

nicios occuparam acpiellas ilhas.

Escusado é accrescentar o numero das citações.

Quanto ao meu modo de ver, considero esses [)oderosos |)ercu-

lores ou martellos de vigorosa [)0ssança, conio indispensavelmente

applicaveis a todos os trabalhos de grande esforço, sendo enca-

bados do mesmo modo com que ainda actualmente são usados

por vários povos selvagens e especialmente pelos Índios kio^ivays

da America do Norte ^ porijuanlo, antes do ferro ou do bronze,

nenhuma outra substancia podia suppril-os.

Keslringindo, porém, a applicação de taes instrumentos, con-

cordo com o sr. Cartailhac, julgando que poderiam ser emprega-

dos no tiabalho das construcções megalithicas os que nas cryptas

e galerias têem sido achados, se bem que também poderiam ler

sido instrumentos de mineiros que houvessem sido sepultados

n'esses monumentos.

Por isso, pois, o conceito emittido pelo sr. Cazalis de Fon-

douce, embora um lanio aventuroso, pode ser verdadeiro. Agora

o que para mim é de todo o ponto evidente, é que esses percuto-

res encontrados no inleiior das minas de cobre, e mesmo nos

amontoamenlos dos escoriaes ({ue revestem as vertentes das mon-

tanhas, somente podem ser considerados como instrumentos da

maior necessidade do mineiro emquanto não houve percutores de

ferro ou de bronze; e, portanto, sou levado a admittil-os como

rigorosamente neolithicos, tanto mais apparecendo elles em de-

pósitos prehisloricos d'esse periodo.

Finalmente, considero os mencionados martellos achados nas

' Niisson, Lcs habilanls priniilifs de la Scandinauic, etc.

' Strabão, liv. iii, cap. v, I.

' E Cartailhac, Ages préliisíoriqucs de l Espaijíio cl du Puiíugal. pag. 203, lig. '2Tò.
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minas de cobre como tendo sido os promotores da riqueza melal-

lifera que nos dois hcmispherios do globo terrestre transformou

a civilisação e alargou os horisontes da vida humana.

Apparece, porém, uma curiosa nota* na citada obra do sr.

Cartailhac, relativamente aos martellos de pedra: lambem se

acham com frequência nas minas de sal do Cáucaso, segundo re-

fere o sr. conde de Ouvaroff. citado pelo sr. Cartailhac; mas a

exploração d'aquellas minas, no entender do sr. Cartailhac, é

muito posterior ao periodo neolithico. Segue-se, pois, que o uso

d'esses instrumentos de trabalho continuou áquem da ultima idade

da pedra. Mas que importa isso, se ainda na America do Norte

estão sendo aproveitados ? O caso é outro para as bases da clas-

sificação.

Quando taes percutores apparecem no âmago dos monumen-

tos, unicamente acompanhados de instrumentos capiluladamente

neolithicos, não podem deixar de ser considerados como perten-

centes a esse periodo.

Achando-se machados de cobre nas cryptas e galerias do

monumentos ou n'outros depósitos, nas mesmas condições em (pie

estejam os instrumentos ncolilhicos, devem os ditos machados de

cobre considerar-se como pertencentes á ultima phase da idade

da pedra polida.

Achando-se os mencionados percutores acompanhados de ma-

chados de cobre no interior de minas, ou n'um quah]uer depo-

sito em que não haja outro caracterislico prehistoi-ico mais mo-

derno; tendo-se em vista as condições typicas cm que numa dada

região se manifestaram aquclles percutores de pedra e niaciíados

de cobre, o conjuncto d'estes instrumentos, na mesma região,

forçoso ó referil-o ao periodo em (jue cada um (Fellcs já tinha

sido classificado, porque n'este caso offerecem á classificação um
duplo fundamento.

Portanto, o facto de se acharem esses [)ercutores de pedra

nas minas de sal do Cáucaso c de serem ainda usados pelos in-

s

' E. Cartailliac, Afies preliisLofúincs de lEsiiaijiic cl dii Puiiiuial, |)aJ,^ '205.
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ilios da America do Norte, não desvirtua de modo algum a clas-

sificação rcspcciiva aos (|ue se manifeslani cm bem definidas con-

dições de cpoclia, ou cnião não lia ciassiíicações possiveis. Esco-

lham os mestres.

Parecendo-me ler provado que na Peninsula Ibérica a explo-

ração das minas mclallicas data da nllima piíase da idade da pe-

dra polida e (|iie foi a industria do cobro (jue succedeu lupiella

idade nesla região, accrescenlarei agora mais alguns fados alli-

nenles á mesma com[)rovaçã().

Os machados planos da forma de cunha, como são lodos os

do Algarve e grande parle dos de outras províncias de Portugal,

apparecem na liispanha, na França, na Ilalia, na Grécia, na ilha

de Chypre, na Irlanda, nos paizes escandinavos e n'oulras na-

ções, sendo na ma grande maioria de cobre jmro ^

Portanto, a industria do cobre manufacturado estava genera-

lisada na Europa, certamente n'uma epocha em que o bronze e

o ferro não eram conhecidos, ou em que o bronze era ainda

muito raro; pois a não ser assim, não se percebe qual podéra ser

a razão [)or que o cobre fora preferido, sendo estes dois últimos

metaes reconhecidamente mais aptos para supprir os instrumen-

tos de pedra.

Este mesmo facto começa a ser observado em vários pontos

da Ásia, na America seplentrional e n'outras regiões ; o que deixa

esperar que tempo virá em que todos se hão de convencer de que

a industria manufactura do cobre em toda a parte precedeu a do

bronze. •

Este naturalissimo conceito formava já talvez o sr. Franks,

sábio conservador do British Maseum, quando em 1874 apresen-

tou ao congresso de anthropologia c de archeologia prehistorica

de Slockholm uns machados de cobre, descobertos na ilha de Chy-

pre, assim como outros muitos, que linha encontrado na índia

Central.

' Cartailliac, Aijcs prchisloriqucs, i-tc. pap-. Í30. De Mortillot. Complc renda do

congresso de Lisboa, pag. 3GG.



92

O vaslo império auslriaco, abiindanle em minas de ouro, pra-

ia, cobre, ferro, chumbo, estanho, merciirio, calamina, bismutho,

manganez, ele, deixou á Hungria a prerogaliva de patenlear

em maior escala a induslria prehistorica do cobre ^ comquanlo

não faltem alU artefactos de bronze.

Na própria Ásia, cuja idade da pedra se eleva a tempos re-

motíssimos, houve uma idade do cobre ou do bronze, diz Worsaac^;

mas ainda alli não se descobriram artefactos de cobre simples-

mente batido, dos que são typicos em certos territórios da Ame-

rica septentrional, laes como machados, frechas e pontas de lan-

ça, de pequenas dimensões, na sua maioria contemporâneos da

ultima idade da pedra, mas grandes armas de cobre e de bronze.

Na índia, diz lambem o sr. Worsaae '^ lêem sido achadas

em excavações muitas pontas de lança de cobre e uma notável

espada do mesmo metal, que se distingue de tudo pela sua for-

ma de todo o ponto primitiva.

Novas e inequivocas provas de uma idade do cobre na Penin-

sula acabam de ser apresentadas n'uma obra de grande mérito,

intitulada Les premiers ages du metal dans le sud-est de rEspaf/ne.

de que são auctores os srs. Henri e Louis Siret, engenheiros bel-

gas, que durante muito tempo estiveram encarregados de vários

trabalhos nas províncias de Almeria e de Murcia.

Os srs. Sirels, explorando uma zona costeira de 75 kilome-

tros de extensão entre os portos de Almeria e Cartagena, e avan-

çando ainda para alguns pontos uns 35 kilometros a contar da

raia do Mediterrâneo, descobriram umas trinta estações ricamente

providas de importantes artefactos pertencentes a diversas ida-

des prehistoricas.

Além das estações neolithicas, onde não havia um único ob-

jecto metallico, foram exploradas por aquelles hábeis engenhei-

ros mais algumas, em (jue a muitos instiumenlos neolithicos, laes

como lacas, serras e i)ontas de frecha de silex, [)ontas de osso e

]

K. Cliatitrc, Coniplc renda do coiiki^-'í^S() i\v. Lishoa, pa;;. 350.

Worsaae,, La colonisaliun de la Hussic cl du tiord scandinavc. pafi. 40.
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louras ornadas do dosonlios piimilivos, apparcccrani associados

vários punções c macl)ados planos de cobre, de formas similhan-

los aos de pedra, ponlas triangulares sem espiffão nem entallios

e facas sem orifícios de cravação, ludo de cobre, deixando assim

reconliecer n'um tal conjuncto de instrumentos a mais perfeita

contemporaneidade.

A par d'esles objectos acharam tambíMu mineral de cobre,

<'scorias cupriferas e restos de recipientes com matéria fundida,

mostrando ser local, tanto o minério como a sua fabricação; o

<|ue deixou entender que naquella zona litoral o cobre manufa-

cturado fora o primeiro metal que teve ingresso nos monumen-

tos da ultima idade da pedra, como designando, ou antes com-

provando na Peninsula uma idade do cobre acompanhada dos

mais typicos instrumentos de silex dos tempos neolithicos, quando

ainda imperava geralmente o systema da inhumação dos cadá-

veres.

Além dos depósitos rigorosamente neolithicos e da idade do

cobre, appareceram sepulturas, ora com inhumações, ora com in-

cinerações, sem artefactos de pedra, contendo braceletes feitos de

um grosso fio de bronze, contas também de bronze, de cornalina

e de calcareo, como deixando ver uma outra phase na industria

metallurgica (em que o estanho começava a figurar como compo-

nente de uma nova substancia metallica) e um novo rito relativo

aos mortos.

Em seis estações, eiicontradas no alto de escarpadas colli-

iias, appareceram restos de habitações outr'ora circumdadas de

muro de pedra e terra, sendo denunciadas por abatimentos de

um solo de côr mais escura.

Dentro do perímetro do planalto habitado, onde foram encon-

tradas numerosíssimas pedras de moer cereaes, serras de silex,

pedras de amolar, discos, martellos, alisadores de pedra, moldes

<le fundir machados chatos, facas e punções, mineral e recipien-

tes de conter o metal fundido, abundantes louças, machados, fa-

cas e punhaes de cobre e de bronze, estavam lambem as sepul-

turas, predominando ainda o systema antigo da inhumação, sendo
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umas construídas de pedra e lerra, e outras formadas por lages

de pedra como os cistos do Algarve, sendo porém mais frequentes

os enterramentos feitos em grandes talhas de barro cozido, da

forma de potes, geralmente mettidas no solo das casas e cobertas

com uma lage, contendo quasi sempre dois cadáveres vestidos de

tela de linho, um de homem e outro de mulher, dobrados pelos

joelhos, com a barba apoiada nas mãos, e acompanhados de vá-

rios instrumentos de cobre e de bronze, predominando sempre

os de cobre, o que deixa suppor uma transirão da industria do

cobre para a do bronze, por não se ter este metal observado nas

estações capituladamente mais antigas, isto é, naquellas em que

os artefactos de cobre de formas mais rudimentares surgiram

acompanhados dos mais typicos característicos neolithicos.

Um outro metal— a prata— acharam os srs. Sirets abun-

dantemente representado por duzentos cincoenta braceletes, an-

neis e argolas de orelha; por muitos punções, e sete diademas,

dois ainda collocados em craneos, lendo-se poucos annos antes

encontrado nas Herrerias, perto de Guevas, na piovincia de Al-

meria, significativas provas de que a prata era explorada e tra-

tada naquella região em tempos prehistoricos, como agora melhor

ficou confirmado este facto, estando os ditos artefactos de prata

associados principalmente aos de bronze.

Não pode pois haver duvida alguma de que o cobre foi o pri-

meiro metal de que se serviram os homens da ultima idade da

pedra naquelle tracto territorial da península, em presença das

condições archeologicas em que foram achados pelos srs. Sirets

setenta machados planos com seus moldes de fundição abertos

em pedra, numerosas facas e punhaes, ti-inta pontas de frecha,

muitas contas, muitos punções c grande quantidade de bracele-

tes, anneis e argolas de orelha, tudo de cobre.

Ao cobre succedeu alli o bronze, a prata e o ouro, comquanto

estes últimos preciosos metaes podesscm ter-se muito anterior-

mente manifestado sem que ninguém intencionalmente os procu-

rasse.

São interessanlissimos os descobrimentos (jue os srs. Siret
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descrevem e estampam na sua esplendida obra. Ueservo-me to-

davia par;i cmillir os meus conceitos i'(!lalivam(;nle ao pensamcnlí)

íundameulal, de que a iudnslna mcíalímíjica do hivnze ('• ião aníujd

como a do cobre naqaella retjiãoK

Não é.

Mais adiante expendirei o meu parecer.

Antes, porém, muito antes dos trabalhos de Almeria e de

Murcia, começaram os de Aiidahizia, Córdova, Jaen e Granada,

e a D. Manuel de Gôngora'^ cabe a primazia (h haver nessa con-

tigua região, mais visinha do Calpe, descoberto nos dohnens e

nas proximidades dos monumentos cyclopicos ou pelasgicos, aci-

ma de Mahiga, a industria do cobre associada á mais genuina

expressão neohthica, porque foi ahi que Gôngora descobriu nas

cryptas dos dolmens, e com maior fortuna nesses monumentos

megalitliicos da região granadina ^ as mais assignaladas compro-

vações de uma idade do cobre em estreita alliança com tudo

quanto podia symbolisar a ultima idade da pedra; o que lhe

suscitou a idéa de inquirir a sabedoria europêa, perguntando:

«Quienes eran los hombres aqui enterrados, con tanto esme-

ro, con disposicioncs tan peregrinas? Son pobladores primitivos

ó conquistadores afortunados? Que relacion tenian los que le-

vantaron las pesadas moles de Dilar, de los Gitanos, de Labor-

cillas y de Gorafe, de Gorralejos y de Iberos, ó los que por tan-

tos siglos ocultaron sus restos en las cavernas de Albunol y de

Albanchez?»

Ninguém ainda respondeu a estas perguntas. Entretanto, em

vez de conquistadores afortunados, porque não poderiam ser es-

ses homens os descendentes dos indígenas primitivos; dos que

nas alluviões quaternárias do Manzanares deixaram seus instru-

' Les premières áqes du mélal, ele-, pag. 70 (Texle).

D. M. de Gòiigora, Anliguedadcs preliisloricas de Andalucia, pag. 37 e HG, Ma-

drid, 18G8.

' Idem, pag. 125. . . . eu los dolmens granadinos lian resultado ol)jetos de cobre

armas de piedra. . . .
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monlos amygílaloides de silex; dos que entre o Mediterrâneo e o

Atlântico íicaram reduzidos a uma brecha ossiíera nas cavernas

do Galpe, e dos que jazem nos kioekkenmoeddings preneolithi-

cos do valle do Tejo ?

Porque não poderiam ser os indígenas do solo peninsular os

ascendentes dos constructores dos dolniens nesta região, dos que

ficaram sepultados nas cavernas, dos que muito antes de roma-

nos, gregos, carlhaginezes e phenicios terem sulcado as aguas

doS dois mares, já exploravam a riqueza meialliíera do Milagro,

do G^rro Muriano, de Salabé\ de Ablaneda', de Rio Tinto, de

Huelva, de S. Domingos, de Alte, de Santo Estevão, de Sabugal,

e de tantas outras minas jcá reconhecidamente utilisadas pelas

populações prehistoricas?

Que prosigam esses beneméritos da sciencia moderna, em-

quanto no meu paiz, onde Ião pouco valho, se está deixando es-

tragar e perder, com a mais espantosa indiíTerença, não somente

a sua antiga riqueza monumental, como até aquella que eu des-

cobri e desenterrei de uma provincia inteira; pois com o que já

se conhece, podem portuguezes e hispanhoes demonstrar, que

nma idade do cobre, raiando nos últimos tempos neolithicos, re-

presenta no território peninsular os primeiros lampejos da indus-

tria metallurgica.

Outros monumentos megalithicos da Hispanha hão concorrido

com as mesmas uniformes revelações.

Foi o sr. D. João de Vilanova y Piera quem os indicou em

1880 ao congresso de anthropologia e de archeologia prehisto-

rica de Lisitoa, tomando como clássica a, estação de Argecilla, na

provincia de Guadalajara, descreveu os numerosos caraclerislicos

neolithicos que a inscrevem na ullima idade da pedra durante

um grande lapso de tempo, até o começo da industria metallur-

gica, como [)rovou, apresentando alguns machados planos de co-

bre, acompaidiados de machados polidos de diorile, serpentina e

' Salaljt' r Ahlaiicila, ricas minas <J<' cslaiilio C(tm vasta cxiilorarão prchisloricu
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íibrolilo, (jMc íilli IíiíIki .-icliado jiinlaniíMilL' com imiilos oiilids iii-

slrnriKMilos de; silex c, louças características.

Mostrou cm seguida um luacliado de diorile e um de cobre,

ambos exirahidos do dolmen <le ()ileria, na proviíicia de Valência:

outros de cobre de Alcoy, piovincia de Alicanle, e do doluien

chamado (íarila, na provincia da Estremadura, perlo de Valên-

cia de Don Juan.

Todos os machados de cobre apresentados pelo sr. Vilanova

tinham o mesmo aspeclo melallico; não deviam, pois, suscitar du-

vidas aos perilos (|ue liabituahnenlc sabiam separar os ai-leíactos

de cobre dos de bronze, sem comtudo recorrer previamente a

nma esci'upulosa analyse; mas não era simplesmente a unitoimi-

dade no aspeclo (pie melhor os nicouunendava; todos linliam já

sido observados n"um acreditado laboratório chimico de Madrid,

onde um (Felles, tirado á sorte;, mostrou pela analvse ser de co-

bre puro s(Mn uiislui'a alguma de estanho, como foi atlcslado pelo

director (Faípielle laboraloiio n"um docuuienio que o sr. Vilanova

oííereceu ao exame do congresso.

Tanto na estação de Ai-gecilla, como nos dolmens de Olleria

e Garita não havia um único objecto de bronze, mas sóuienie os

mais typicos artefactos da ultima idade da pedia e os menciona-

dos machados de cobre.

xMunido de tão evidentes provas, o sábio geólogo liispanhol

proclamou a industria do cobre na região peninsular, que tinha

estudado, como successora dos tempos neolilhicos.

As objecções, que então Kesoaram, não podiam de modo al-

gum invalidar uma tão concludenie demonstração.

Mas não foram somente os dolmens granadinos, valencianos

e extremenhos, e as estações do sueste da Hispanha que mani-

festaram a exclusiva alliança de machados e outros artefactos de

cobre com instrumentos neolilhicos. Cá temos isso mesmo muito

mais perto.

As sepulturas que o sr. dr. Silva Ribeiro descobriu em Odemi-

ra, sendo revestidas de lages toscas e formando caixas de conligu-

ração irapezifoime, continham ossos quebrados, mach;idos e en-

7



08

xós de pedra, pontas de frecha de; cobre e machados planos do

mesmo metal, assim como louças da mais rudimentar feição neo-

hlhica.

Da analyse de um desses machados, feita peio sr. Wilnich,

cliimico da secção geológica de Lisboa, a pedido do sr. Cartai-

lilac^ resultou reconhecer-se que era de cobre, sem liga alguma

de estanho.

Eis-aqui pois mais um facto confirmando as nitidas condi-

ções archeologicas em que se acham no território portuguez as

pontas de frecha e os machados planos de cobre.

Em 18SIJ, por obsequiosa informação do sr. P. Choffat, soube

que o sr. barão de Maltzan tinha comprado em Alte uns macha-

dos de pedra e outros de cobre, achados na Fonte Santa, 2 ki-

lometros ao sul da mina cuprifera da Atalaia, e tratando logo de

indagar se tinham apparecido no interior da mina ou isolada-

mente em trabalhos ruraes, vim a saber que todos aquelles in-

strumentos de pedra e de cobre foram extrahidos com ossos par-

tidos e louças grosseiras, também partidas, como em Odemira,

do interior de uns cistos (sepulturas compostas de lages toscas)

casualmente descobertos naquellc sitio, onde já anteriormente ti-

nham apparecido mais alguns; o que me deixou presumir que os

machados de cobre, que na collecção do sr. Júdice dos Santos

lêem a nota de haver sido encontrados entre Alie e Paderne, se-

jam provenientes d'esses jazigos de grande antiguidade, em meu

entender pertencentes cá ultima phase da idade da pedra.

E lambem o (jue vou comprovar, mais directamente, no ca-

pitulo seguinte, representando e descrevendo os monumentos da

famosa necrópole de Alcalá, e bem assim as armas e instrumen-

tos de cobre ^ que nas cryptas d'aqucllcs notabilissimos monu-

mentos jaziam unicamente associados a numerosos artefactos da

mais reconhecida industria neolilhica.

' K. Ciirtailliat", Af/rs pirhi.sloriíjucs, olc, paf;-. 210 c >'l I.

J.-i foram chimicamcnto analysadns ix-lo sr. C. vnii i;oiilinr.sl, rliiiiiico all(>inãn.

muito coiisidiTailo c conliccicJo em I'ortiigal.
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o rol)i(í maiiiila(iiii;i(l() rcpicsciila pois iicsla r(\iiiã(i as oii-

^^eiis (la iiiolallurgia.

Assim o jiilí^oii o SI'. (>ai'íailliai', sem comludo abslraliir ainda

cofiiplclaiiKíiilc da, llicoi-ia (Hie faz derivai- da i-cgião indiana ns

[)rimordi()s da melalhn^ííia na Europa.

O sr. Carlailliac. veiíi duas vezes á Península hispânica c aijui

observou uns certos elementos, de caracler [)ropriamenl(; locai,

até então não conhecidos, (jue não podiam deixar de impressio-

nar o seu espirito altamente perspicaz.

Entendendo não dever sacrificar aos diclames de uma iheo-

lia íundamenlalmente hvpothetica a signilicação mais genuina

dos íactos que tinha examinado, não tardou em vir com animo

sincero, em lionia da verdade scientiíica, cxj)cnder os seus tão

auclorisados como valiosos conceitos.

O illuslre interprete da paleoethnologia monumental, depois

de haver estudado os ai'teíaclos metallicos descobertos em vários

depósitos prehisloricos da Península e de coidiecer as condições

em (jue línham sido achados, expressa-se nestes lermos:

«Instruít par ces exemples, jaí dú meltre un point de doute

à propôs de toiítes les piòces en metal déjà cííées, et je ne suís

|)as éluigné de croire que le Portugal el FEspagne ont possédé

mie époque du cuivre, ayant dure un certaín temps cl à laquelle

appartíendraíent la plupart de leurs sépullures de transition.

«Cette époque du cuivre, (pie Ton elail disposé à nier pen-

dant le Congros inlernatíonal d'anthropologíe à Lisbonne (1880)

se révèleauiourd"hui presquc parlout. Ainsi, en Suisse, le dr. Gross

Ta mise en évidence.

«En France, les dolmens des Gévenncs (Aveyron, Gard, Lo-

zère, Ardòche, Hérault, etc), les grottes sépulcrales de la mème
légion, ont depuis longteinps fourni un plus grand nombre d'ob-

jets en cuivre pur qu'en bronze.

«Les palaíittes du Mondsée, en Aulriche, conduisent aux

mêmcs conclusions. Elles ont livre vingt cinq objets de cuivre

pur et plusieurs creusets, et, rapprochemenl notable, painii ces
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cuivrcs se rencontrent les deiix lypes tVobjets qui se montrenl

les premiers en Portugal et eii Espagne; ruii deux ne fait pas

défaut dans les dolmens de rAveyron (fig. 280) *.

»

Mais adiante, ácêrca dos machados metallicos, diz o sr. Car-

tailhac ^:

«Dans la péninsule une seule chose est certaine: les exem-

plai res connus de deux des trois types signalés (pag. 226 )^ sont

de íabriealion locale.

«Les grandes haclies à lalon trouvées en groupes— cacliet-

tes de fondeurs, trésors demarcliants— sont souvent lelles qu'el-

les sortaient du moule, avec leur culot (tig. 324), leurs bavures,

et Tabsence de tout martelage.

»

A meu ver, ha mais uma circumstancia que denota ser local

a fabricação dos machados planos, tanto de cobre como de bron-

ze, até hoje descobertos em Portugal, e é não apparecerem for-

mas rigorosamente idênticas no pecúlio europeu; pois não as

acho estampadas no Mtisée préhistorique do sr. G. de Mortillel,

na obra do sr. Chantre, intitulada Age da bronze, ou em algum

dos livros que conheço.

D'aqui deduzo eu, que os indigenas do torrão peninsular não

se serviram de modelos eslranhos, sendo por isso mui provável

que uns certos machados de pedra de forma achatada, não raros

no Algarve, tivessem dado a idéa dos moldes para a fundição dos

machados de cobre, não só na Peninsula. como n'outros paizes.

Notou porém o sr. Cartailhac não ter observado em Portugal

' Viiiaiii |i()is os moldes da Auslria ou do Aveyron para a Poniiisula liispanica, ou

iriam d^aijui i)ara essas estações? Ksta terra peninsular, ainda mesmo nos tempos yeo-

io^íifos, (juando os frelciros cobriam uma vaslissima superlicie da líuropa, loi sempre

uma das mais ])rivilef:iadas da vida e um dos focos de maior actividade luunaua.

'
I']. Cartailliac, Aijc.s prt-liisloiiqvcs de l'Espa(jiie d du 1'oiiiiijal, pag. 'iW.

' lleíere-se aos machados planos e aos de talão com uma ou duasazellias lateraes.

Os lie alvado laniix-iii não lòram importados.
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uiiui única enxó ni(3lallÍGa, siniilliaiile ás de ()e(lra no cíhIií oIjIí-

«1110 (|uo |)rinci[)alnienl(í as cjiiaelerisa; e, comludo, algumas de

cobre eslavam palenles no ninseii arclioologico do Aljjfarve, lia-

vendo enlre ellas duas com orilicio de cravação iim lanio simi-

lliantes a um eNem[)lar que o sr. \VV)rsaae ' fi.gurou sob n." 1, en-

lre as aniiguidades gregns da ilha de Tliermia, o qual talvez seja

de cobre, como de cobre é lambem o machado plano do museu

do Carmo, achado no Alemlejo, e apresentado ao congresso de

Lisboa enlre outros reconhecidamente de bronze^.

Nos capitules seguintes serão estampados com mais alguns

exemplares posteriormente descobertos.

Nada pois aqui falta para se poder provar que a idarle do co-

bre succedeu nesta região á ultima idade da pedra, assim como

não faltam elementos que provem ler havido posteriormente uma

idade do bronze.

São estas duas idades que pretendo estremar, vendo-as con-

stantemente confundidas, e até mesmo invertidas, como vou mos-

trar.

O sr. Worsaae^, allribuindo a origem da metallurgia na Eu-

ropa a colonisações provenientes da Ásia, c designando o bron-

ze, antes do cobre, como tendo sido o iniciador aventureiro de

uma civilisação que veiu pôr termo á ultima idade da pedra, di-

vidiu a Europa em Ires grupos })rincipaes: o septentrional, abran-

gemlo a Rússia, o norte da Allemanha, a Dinamarca, uma pe-

quena parle da Noruega e a Suécia; o meridional, comprehen-

dendo o sul da Allemanha, a Bohemia, a Áustria, a Hungria, a

Grécia e a Itália; e o occidental, de todos o menor, representado

pela Peninsula Ibérica, pela França e parte da Inglaterra.

Apresenta o piimeiro grupo manifestando os seus caracteris-

ticos mais antigos j)eifeilamente desenvolvidos desde o começo,

sem transição gradual da pedra para o cobre e do cobre para o

\torsaae, La colonisalion de la Russie el dii nord scandinave, paíj. 58, íig. 1

.

('omplc rcndu do cniigresso tio Lishna, paçr. 358 e 366, estampa junta, fig. 5.

Worsaae, La colomsatioii de la Russiti el du nord scandinave, Copenhague, l87o.
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lironzo; acha niuila affinidade enire C'sl(3 grupo c o meridional,

poi'ém já não viu afíinidades nem analogias no grupo ibero-celto-

bretonico, onde a população neotilhica mais se tinha desenvolvido

c a feição metallurgica na sua generalidade era um tanto diversa,

sobretudo da margem direita do Rhódano para a região occi-

denlal.

Por isso, pois, aquelle sabi(» (hnamarquez, somente com re-

ferencia ao norle da Allemaniia, a uma parte da Inglaterra, aos

paizes Escandinavos, á Finlândia, etc, dividiu em dois periodos

a idade do bronze, um antigo, em que os cadáveres eram inhuma-

dos com seus ritos similhantes aos da idade da pedra polida e

acompanhados de armas, instrumentos e adornos do mais bello

eslylo; e outro recente predominando nelle a incineração, outros

ritos e uma industria menos correcta.

Nota, porém, na Grécia, Itália, Hungria, Bohemia e Baviera

diversas particularidades e até ditferenças na composição chimica

do bronze ; o que julga não poder provir de um único povo, mas

do movimento geral d"aquella civilisacão dimanada da Ásia.

Estampando muitos macliados ocos e de cauda, espadas,

adagas, lanças, goivas, martellos e picardes de mineiro, tudo de

apurado trabalho artislico e em parte ornamentado de gravuras,

é com este pecúlio que caracterisa a primeira idade do bronze na

Finlândia, na Rússia, na Sibéria, no norle da Allemanha e nos

paizes escandinavos; no Egypto com machados, lanças e adagas,

abundando de alto a baixo em inscripções hieioglypliicas ; na ilha

de Chypre com bcllissimas lanças; na Itália com lanças, espadas,

adagas, machados, escopros, facas, enxadas e uns machados de

olho similhantes aos de ferro actuaes; emfim, na Irlanda a es-

treia da industria metallifera é representada por duas pei'feitissi-

mas trombetas, que mui provavehnente não são de bronze!

Do segundo periodo não hgurou caracleristicos industriaes,

mas já se sabe que são destituídos de bom estylo e incorrectos; o

(pie cm seu entender signilica uma faial decadência na ultima

jihase da induslria do bionze. e. no meu humilde modo de ver,

representa a iníamia dessa, industria.
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K pois a essa pliase de imaginaria «Ifjcadencia íjiie já houve

()uein referisse os machados planos de eobre!

N'uma das sessões do congresso de Lisboa* em 1880, lendo

sido apresentados Ires lypos de machados melallicos do lei riloiio

portuguez, disse o sr. Jíild(íbiaii(l, aponlando para um de forma

plana

:

«—Ainsi aii commencemcnl des séries des haches il faul mel-

tre iin lv[)e piai el simple comme celui de TAlemlejo.

»

Mas a islo respondeu o sr. de Morlillel:

«—La hache platle n'est pas la hache primitive; on ne la re-

Iruve jamais à ceUe époque. Ges haches son généralement en cui-

vre et elles appartienneiil à la íin de Tcpoque du bronze.»

Havia, portanto, o mais íirme propósito de se impugnar a

muito natural e racional idade do cobre, de que nasceu a aurora

do bronze, c por isso o sr. Cartailhac, seis annos depois, disse a

este respeito «que a epocha do cobre, apesar de ter havido o pro-

pósito de se negar durante o congi-esso de Lisboa, se estava re-

velando quasi em toda a parle» ^.

Foram pois sobremodo peremptórias as proposições aventa-

das pelo sábio sr. de Morlillet n"uma sessão do congresso, a

que não me foi possível assistir, por estar concluindo a organisa-

ção do museu archeologico do Algarve; pois se livesse estado

presente, alguma cousa poderia dizer relativamente ás condições

em que os instrmnentos de cobre e os de bronze se tinham até

enião manifestado em vários depósitos, não só no Algarve, como

n'outras províncias de Portugal e da ílispanha; porque já então

havia sufíicientes [jrovas no museu do Algarve, onde o cobre não

estava confundido com o bronze, e era a primeira vez que, divi-

dida cm grupos dislinclos. se representava na Península a mais an-

' Complc roídu tio congresso de Li>b()a. pag. 366.

Ar/es pràhistoriqurs. ctc, pag. 211.



\0\

liga idailo dos uielues; c havia-as tainbciii na secçrio geolugica,

imiilo iiilidas e significalivas, desde Cesareda alé Gascaes, Oei-

ras, Palmella, Villa Nova de Milfontes e Odemira, sendo tudo

(jiie era de cobre exhumado de estações rigorosamente neolilhi-

cas; mas a sentença do mestre p.-issoii em julgado, sem protesto,

sem aggravo, sem appellação. . .

O pi"oposilo de se negar a ichule do cohre não podia ser mais

firme e decidido, tendo-se em vista as impugnações dirigidas ao

sr. D. João de Vilanova y Piera ácêrca dos machados de cobre

que tinha apresentado.

Respondendo o sr. Chantre *, que em toda a parte, na Europa,

tem parecido demonslrar-se que a metallurgia começou pelo

bronze, e que o seu conhecimento no Occidente provém de impor-

tações orientaes effeituadas duranie a epocha neolithiea, e que

também em toda a parte lêem apparecido laes objectos metalli-

cos de formas mais ou menos primitivas associados a objectos de

pedra, mas que está demonstrado que esses objectos são de bron-

ze, conviria ter provado que de bronze eram igualmente os que

nesta região se dizia serem de cobre.

Não se podendo negar a authenlicidade do alteslado do la-

boratório de Saez, que mostrava serem de cobre puro os macha-

dos de que tinha sido porlador o sr. Vilanova, o sr. Chantre im-

pugnou o vnlor de laes analyses, dizendo serem geralmente feitas á

custa do carbonato á^ cobre (jue reveste os instrumenlos, e que

somente mereciam conceito quando provinham de iim pedaço de me-

tal tirado do centro de cada objecto.

A esta exigência redarguiu mui acertadamente o sr. José Jú-

lio Rodrigues, distincto lente de chimica na escola polytcchnica

de Lisboa, pondo em duvida o valor que se pretendia deduzir da

analyse minuciosa de pe(juenos objectos, sendo sabido (pie não

eia igual em toda a parte a liga natural dos metaes, que o esta-

nho em diminuía (luantidade não modilicava as dualidades do co-

' Coiiijilc fciiilii (Jfi OdDgrcPSo (Ic Lislum, pag. .150 c 357,
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(luzido lio cobre *.

Fiiialincnlo, acliando-so cm crise [)crigosa a llicoria do bron-

ze, aciKbii o sr. de iVlorlilIel, declarando não poder acceitar a //?/-

pothese do sr. Vdanava, ponjiie o bronze, dependendo exchisiva-

mente de jazi*j;os de cslaniío, deve ter vindo da Ásia (como se a

Peninsiila inleira nfio tivesse riqnissimiis c numerosas minas de

eslanliol), e (|ne embora sejam gerahnente de cobre os macbados

de íóima plana, parecem ser muito mais recentes que os de bronze.

Seria tudo isto uma preoccupação daquelles esliinadissimos

mestres, ou a necessidade de manter a todo o custo uma theoria

(|uc, quando muito, poderia applicar-se aos [)aizes escandinavos

e a [)oucos mais; mas que na Peninsula bispanica era formal-

mente repellida pela eloipiencia dos factos?

Pois uma analyse cbimica somente pode ter valor ipiando é

feila n'um pedaço de melai tirado do centro de um qualquer arte-

facto?

Não SC podendo á simples vista, ou por analyses qualitati-

vas, distinguir o cobre do bronze, com que fundamento se podem

admiltir como sendo de bronze os artefaclos que não tenham dado

á analyse um pedaço do centro e apparecem desacompanhados

de documento aulhenlico do respectivo laboratório chimico?

A exigência era sultlilissima, porque tendia a impedir, ou a

diminuir em grande escala, as provas mais positivas de que o co-

bre, nesta região, era o metal que unicamente acompanhava os

mais genuínos critérios neolithicos.

Em summa, pretendia-se que, não sendo de cobre puro qual-

(pier instrumento, passasse a ter ingresso no inventario geral da

industria do bronze, não obstante saber-se que ha cobre natural-

mente mesclado de outras essências metallicas, sem que comtudo

deva perder o seu (jualitativo principal, e poi isso as analyses

' Atíirmavci-sc então (|iie o cstanlio nunca se adiava na natureza lifratlo ao cobre.

Adiante mostrarei que a analyse cliimiea dos minérios cujirileros de Almeria cliegarani

a nuuiilestar a Wíía naluial do estanho n'uma proporção superior a 1 por cento.
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chimicas nem sempre darão o seguro resultado que um lanlo exa-

geradamente se exige.

Isto mesmo sabiam-n'o todos os metallurgistas e já o tinha

dito em 1875 o sr. Worsaae, faltando das armas que os azteks

e os incas do México e do Peru ainda usavam até á data da des-

coberta da America; pois reconliecia • serem fundidas de cobre

bruto, ou com uma fraca liga. jcá de estanho, já de outros metaes))

,

quando M. Squire em 18i9 havia mostrado no seu trabalho in-

titulado Ahoriginal monuments of the State ofNew-York (pag. 182),

publicado pela Smitlisonian institntion «que não havia estanho

algum na composição do metal de que fabricavam as suas armas

aquelles indigenas, mas uma liga natural do cobre, zinco e anti-

monio».

A liga natural do cobre com outros metaes estava também ve-

rificada em Portugal desde o século xvn, e certamente muito an-

tes, como se deduz do citado livro manuscripto inédito do dr.

D. Vandelh; pois já mostrei que a analyse de uma porção de co-

bre do Algarve, que em 1078 existia nos depósitos da fundição

de Lisboa (21 arrobas c 19 arráteis), levou o tenente general de

artilheria Diogo Gomes de Figueiredo a informar o governo de

que aquelle cobre «não era de boa (jualidade para a artilheria,

por ter muita escoria ruim e férrea».

Mostrei lambem que na antiquíssima mina de estanho do Car-

valhal foi achada uma pvritc cúprica em matriz quartzosa, como

referiu Vandelli, o qual, descrevendo a mina de cobre da Bem-

posta, na comarca de Aveiro, diz «que o minério se achou mes-

clado de percentagens diversas de cobre, prata e chuml)o«; o (pie

foi verificado pelo sábio José Bonifácio de Andrade e Silva.

Tudo isto ficou confirmado pelo testemunho dos citados hm-

didores, que em Faro me inforuiaram ser o cobre das cunhas

achadas nas minas do Algarve muito mau de fundir por ter

muita escoria e conter muito ferro. Ora, se os fundidores não

são chimicos, sabem todavia praticamente distinguir o cobre do

lironze.

(louio se p(Ml('. pois, exigir ipic o i-obre dos artefaclos que
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.•u;ompanliam os insirnmonlos rieolilliicos cm varias cslarõcs so

iiioslre sciiipií! [)in'() c iscnio de mesclas de oulros mctaes, lendo

sido ra!»iir;ido iiUma epoclia em que cerlamenle se desconlieeiam

(ts piocessos da separação, ou que quando |)í'la analysc chimica

nelles se reconheça alguma percenlagem de esianho, de zinco ou

de oulra qualquer sid)slancia, se deva allriltuir á iiiduslria dos

fabrica nl es?

Eslal)elecidos esles principios, quantos iiislrumentos alé hoje

indicados como sendo de bronze, se fossem anaiysados segundo

a forma exigida pelo sr. (ihanlre |)ara os que se diz serem de co-

bre, leriam de levar baixa no inventario da industria do bronze!

Tudo eslá confundido e alterado com referencia a successão

dos factos, e é por isso que o sr. Worsaae, lendo inscriplo na

[)rimeira idad(í do bronze lodos os artefactos d'esle metal de mais

apurada feição arlistica encontrados na Finlândia, na Rússia, na

Sibéria, no norle da Allemanha, na Suécia, Dinamarca c Norue-

ga, os do Egyplo ornamentados de hieroglyphos, os da ilha de

(ihypie, Grécia, Itália e ainda os de outros paizes, vendo ao mes-

mo tempo apparecer em toda a parle numerosíssimos aitefa('los

de cobre grosseiramente fabricados e de formas rudimentares,

leve consequentemente de crear uma epocha de faial decadência

na induslria do bronze para não deixar sem collocação alguma

uns tão rústicos desertores do campo da arte; e assim lambem

parece havel-os considerado o sr. de Morlillet, (piando affirmou

que os machados planos, geralmente de cobre, n-lo são os primi-

tivos, porque pertencem ao (im da idade do bronze M

Confronlando, porém, esta especiosa concepção com as con-

dições archeologicas em (jue os artefactos de cobre se hão mani-

feslado nesle paiz, na Hispanha e na grande maioria das nações,

a única conclusão racional que se pode apurar, é que uma tal

douliina inverleu tudo, chamando lim ao (|ue era principio, e prin-

cipio ao (jue era tim.

('(Diipic rrndu (lo (•(iii;;tvss(» ilc Lisboa. [n\ix. ;>(3G.
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Se a idade do bronze succedeu á iiUiina idade da pedra, e a

industria manuíaclora do bronze veiu da índia, d'essa região tão

rica de cobre e estanho, sabendo-se já então que o cobre era

mais malleavel, muilo mais dúctil e menos rijo do que o bronze,

porque foi elle tão largamente empregado em armas de guerra e

instrumentos de trabalho, quando com uma diminuta percenta-

gem de estanho, que tanto abundava na Índia, tudo isso ganha-

ria em tenacidade, em resistência e em duração ?

Como é possível conceber-se, que tendo sido levada a indus-

tria do bronze ao maior apuramento artístico de fabricação n'uma

epocha em que já muito anteriormente os homens sabiam conhe-

cer e preferir as pedras mais rijas para as suas armas de guerra

e instrumentos de trabalho, fosse para laes artefactos preferido o

cobre, estando a todos os respeitos reconhecida a superioridade

do bronze?

Pois a industria do bronze, surgindo no máximo estado do

perfeição e ornando-se de symbolos religiosos— a cruz ornamen-

tal e a swaslika— symbolos que ainda ninguém descobriu em

estação alguma rigorosamente neolithica, pode alguém admillir

que represente as origens da melallurgia n'uma qualquer região,

em que os mais singelos e rudimentares artefactos de cobre, sem

formas artísticas e sem ornatos, apparecem unicamente acompa-

nhados dos mais genuínos caraclerlsticos da ultima Idade da pe-

dra nas cryptas dos dolmens e n'outras estações da mesma Idade

onde não ha ver outro metal?

Já ficou dito que a swastlka, mostrando-se gravada em vá-

rios objectos de bronze, foi invocada cofuo prova de que a indus-

tria do bronze tinha provindo da índia. Mas em cjue epocha pas-

sou esse symbolo indiano a invadir o Occidenle ?

A esta pergunta responde o sr. Carlailhac:

«Nous devons seulement constaler (jue cel emblème religieux,

parlanl d'Jn(le quinze siècles peiíl-èlre avanl noire ère, a layonnó

de toutes paris ^))

' Ages pyrhislorffiKCs, pa^^ iXo.



<00

Coincide, pois, coiii a iiilrodiiroão do ícrro n;i. (írccia, (|iie o

mesmo sr. Carlailliíic i diz ser dcsigriad.-i iio xv soculo por um

texto cpigrapliico de Páros, gravado em mármore, acrescentando

qnc o íeiTO s<) comocoii a apparecer na Dinamarca 1:500 annos

depois, islo é, no j)riíi)eii'0 século chrislão; o que é coníirmado por

outros paleoelhnologos; pois na sessão de 1878 da secção dean-

thropologia de Paris, o sr. Waldemar Schmidt, occu[)ando-sc da

idade do bronze na Europa, como refere o sr. Zaboro\vski"^ affir-

mou não ler havido idade do bronze na parle seplentrional da

Suécia e iia Noruega, e (pie na Escandinávia o bronze S('» appa-

receu uns 1000 ou 800 annos antes da era cbrislã.

Note-se agora que o sr. Worsaae^ observando os bellos ar-

tefactos de bronze achados na Finlândia, não pôde deixar de jul-

gal-os provenientes da peninsula scandinava, assim como os das

provincias bálticas da Rússia, na Litbuania, na Rússia branca e

iia Polónia
;
portanto, todos esses productos são relativamente

menos antigos.

Além d'isto declara o sr. Worsaae não se ter encontrado no

norte da Rússia um único monumento da idade do bronze, a não

ser a grandes distancias, tanto nos Montes Ouraes como nas fron-

teiras da Sibéria ; mas lá mesmo, nos governos de Wiatka, de

Kazan e de Perm, já algumas vezes misturados com objectos de

ferro; o que mostra serem estes ainda muito mais recentes. E
comu se tudo isto fosse pouco significativo, observa que a Prús-

sia oriental, comparada com o este da Allemanha seplentrional o

com a Escandinávia, mostra um limitado numero de sepulturas

com objectos da idade do bi'onze, pouco aprimorados ; mas esta

circumslancia, em vez de significar naquella região um estado de

decadência na idade do bronze, pode antes persuadir que aquella

industria metallifera não tivesse alli achado todos os precisos ele-

mentos para se desenvolver e prosperar, ou que somente chegas-

' Ages pnhisloriqites, pa^i'. 244.

Zal)orowski, lieviic d'Anlropologie . tom. iii. 1870, pag. 141.

' \Vor.-?aae, La colnnisalion, ctc. pají., 47.
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SC, quando, sendo o íerro conhecido c preíeiido em toda a parle,

já não merecia maior allenção.

Tudo encaminha a julgar que não é na região septenlrional d;i

Europa, que a critica dos fados ha de vincular os primórdios da

metallurgia Occidental.

Observarei ainda, (jue a swaslika puia, ou com mais ou me-

nos variantes, diz o sr. Gartailhac*, apparece na Europa desde

o meio da idade do bronze até á primeira idade do ferro, or-

nando uma infinidade de artefactos melalliferos e cerâmicos.

Se tudo isto está cautelosamente bem averiguado, as conclu-

sões que deixa tirar, entre outras muitas, são:

l.'"" Que a Escandinávia uns mil ou oitocentos annos antes do

primeiro século chrislão, permanecia ainda em plena idade da

pedra, quando a Grécia, a Itália, a Peninsula Ibérica desde os

campos de Bensafrim, no Algarve, até os Pyrenéos, e outros mui-

tos territórios, estavam fruindo e desenvolvendo em grande es-

cala, havia quinhentos ou setecentos annos, a industria manuía-

ctora do ferro.

^.^ Que tendo a industria do bronze surgido na Escandiná-

via é n'oulros paizes septentrionaes somente uns mil ou oitocen-

tos annos antes da era christã, e achando-se associada a caracte-

risticos reconhecidamente neolilhicos, ou em depósitos d"aquelle

periodo, segue-se que nesses paizes ainda então imperava a ul-

tima idade da pedra, mas não se pode concluir que taes artefa-

ctos metallicos devam representar, no resto da Europa, os pri-

mórdios da industria metallurgica.

3.^ Que tendo a industria do bronze chegado na Escandiná-

via até o })rimeiro século do impei'io romano, ({uando em toda a

parte siimente estavam em uso as armas e os instrumentos de

ferro, mostra este facto que a industria do bronze apenas se con-

servava no máximo grau de progresso a (pie tinha chegado, sim-

plesmente nos [)aiz<'s mais atrazados ou distantes dos gi'aiules

Caiiailliac, ,lr/r.s l'}-rliisl(iri(iucs, clc, ijají'. '28(i.
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conlros cm (]ii(' ;i imliisliiu do Uivvo (ísUva rejuvenescendo em

lodo o rnmido as já desciiplas e caducas sociedades dos passados

lenipos neolilliicos.

4.'' Que os aliciados em que na Europa apparece represen-

tada a swaslika, não devendo ser anlerioies á segunda metade da

idade do bronze, assim como aquelles que jaziam nas mesmas

estações, longe estão de caraclerisar os inicios da metallurgia no

Occidenle.

5.^ Que não está provada nma cpoclia de decadência na idade

do bronze, mas de todo o ponto refutada, em vista do esplendor

artislico dos instrumenlos doeste metal encontrados em necrópo-

les da primeira idade do ferro.

6.* Que os artefactos de cobre mais rudimentares na forma,

menos perfeitos no acabamento e mais desprovidos de ornato,

não provam um estado de decadência na industria melallifcra,

mas a sua genuina infância, singela e sem ap[>aralo, como a in-

fância de todas as industrias e de todas as cousas que nascem

com o condão do crescimento e da ))rosperidade.

7.* Que as folhas de cobre (frechas e lanças), copiadas total-

mente da natureza vegetal ^ sem dependência de estranhos mode-

los, como são as das estações neolithicas d'esta região, sendo pouco

numerosas onde superabundam os artefactos mais typicos da ul-

tima idade da pedra, somente podem ser consideradas como es-

treia de uma nova industria local e própria das vastas zonas cu-

priferas ainda hoje assignaladas em toda a Península hispânica

' As loniias de todas as írcciías, lanças e adagas de cobre até hoje achadas no ter-

ritório portuguez, são perfeitamente sirnilhantes e comparáveis ás das folhas de vários

vegetaes da Hora d'eslo paiz.

Poderá indicar muilas, mas bastará referir-rac ás espécies seguintes:

Laiirus nobilis. Lino. Brot. (Loureiro).

iSeriuni Oleander. Linn. l!rot. (Loendro ou sevadilha).

Cerasns Lusitanins. Loisel. (Azereiro).

Truniis spinosa. Linn. IJrot. (Abrunlieiro bravoí.

Salix alba. Linii. Brot. (Salgueiro brancoi.

Belula alba. Linn. Brot. (Vidoeiro).

Plantago Lusitanica et lanceolala. Linn. Brot. (Tanchagens terrestres).

Alisma plantago. IJnii. Brot. (Tanchagens de agua), ele, efe.
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por innumeros vesligios de occiíparrio prehisloiicn. não podendo

por isso nenhum oiilro objeclo melallico dispular-llies a priori-

dade.

8." Que havia tudo neste privilegiado solo para se poder sem

custo admitlir, que elle, pátria genlil de tantas maravilhas, po-

derá igualmente ser progenitor da sua primitiva industria melal-

lurgica: porque o cobre, uma das mal aproveitadas riquezas d'este

território, é aqui e na Hispanha vulgarissimo sob varias formas,

incluindo a do estado nativo e afílorando mesmo em diversos lo-

gares; porque os homens neolilhicos, deixando muitos vestigios

de habitação em todas as zonas cuprileras da Península, e tendo

aberto poços e galerias em busca do silexe de outras pedras para

a fabricação das suas airaas e instrumentos de trabalho, neces-

sariamente devem ter achado o cobre nalivo, abundante nas mi-

nas do Algarve, como mosirou Carlos Bonnel* em nvuilas outras

minas de Portugal'^ e da Hespanha^ assiui como deveriam ter

encontrado o ferro, a galeiía, o ouro, a prata, ele, porque se a

invenção do fogo não foi privilegio dos presumptivos artifi.ces que

se diz terem vivido no plano do mioceno inferioi- do Valle do Som-

me, já era conhecida dos trogiodylas das cavernas paleolilhicas e

está comprovada em grande numero de estações neolithicas, lauto

terrestres como lacustres e nas próprias minas de mais remota

lavra da Hispanha''; poique appai'ecendo nas mais antigas mi-

' Carlos T]onnet, auctor da monioria intitulada Algarve, dcscriplion r/cofirapliiqiie

cl rji^olor/ique de ccllc province, publicada oiu I8õ0 pela academia real das sciíMicias de

Lisboa, dejxtsitou no imiseu mineralógico da escola jtolylcclinica muitos exemplares,

onde podem ser observailos.

Ku obtive uma graude lamina (pie pesaria mais de 300 gramnuts e conservo ainda

outra da mina de Alte com 4'J grammas.
» A direcção da secção de minas na exposição industrial de bisboa em 188.S apre-

sentou muitos exemplares de cobre nalivo de varias minas de Porlugal.

" O sr. I). João de Vilanova, insigne geólogo liispanliol, declarou ao congresso de

antliropologia e de ardteologia preliisloi'ica de Lisboa em 1880, que o cobre nativo

al)undava no seu paiz, dizendo (|uc a llispanlia era «un pays dans lecpiel le cuivre na-

lif abonde considérablenient*. Coinplc rendu do congresso de Lisboa, pag. lif).").

' Assim íoi averiguado ju-lo sr. Cartailliac, de quem são as seguintes palavras;

"... Texcavalion était praliquéc ííu movf ii du fen et dcs ontils de pierre». Áíjrs

pri lni.lo)i(jtícs, vU-., png. 'J( ;<.



nas de Porliigal, «la llispaiilia c de (|iiasi lodo o inundo os Ivjii-

cos pereiílores (l(! pedra, sidcados por imia (•;iniieliira ciiciiriidaii-

le, assim como miiilos machados e escopros de cobre nas minas

do Algarve e nas (pie já íicaiam indicadas, mostram esses percu-

lores, lambem achados em cslações ncohthicas, ser os mais an-

tigos instrumenlos de tr;il)allio do minério prehislorico c mosliam

os machados e escopros de cobre, que aind.i não os havia (h.*

lu-onze nem de ferro; porque, linalmenle, conliecidas as diversas

industrias da ullima idade da pedra, não se jxide negar aos ])o-

vos neohthicos d'esla região a precisa aptidão, nem a existên-

cia das mais essenciaes condições locaes, para lerem podido" ser

os inslauradores (hi indiislria cupriíera.

O."" Qu(! além da nplidão e das condições locaes, o homem

neoiilhico d"es1a região, senlindo a imperiosa necessidade da caça

para a sua alimentação e a da gue!'ra em |)ropria defeza, lendo

achado uma substancia, que era fusivel sob a acção do fogo ipie

empregava para fazer estalar as rochas, inventou certamente um

processo pratico para obter instrumentos (jiie substituissem as

frágeis [lontas de frecha,, lanças e adagas de silex, calcedonia,

qnartzile e obsidiana, como comprovam os que têcm sido acha-

dos em monumentos de construcção megalithica, em minas, em

palafittas e n'outros depósitos, associados a instrumentos neolithi-

cos sem a minima mistura de artefactos de bronze ou de ferro,

deixando assim snfíiciente fundamento para deverem ser referi-

dos á ultima idade da pedra.

10/' Que, em presença das precedentes conclusões, ou, pelo

menos, considerações; tendo-se em vista que as formas dos arte-

factos de cobre manifestados neste território não são idênticas ás

dos objectos dos mesmos géneros até hoje achados n'outros pai-

zes, c evidente que representam, a despeito de todas as mais au-

daciosas iheorias, o producto de uma industria radicalmente pe-

ninsular, sem (jue n'isso se possa descobrir a influencia de uns

imaginários mestres ambulantes, saídos dos lodos alluviaes do

Ganges e do Indo, a que se tem muito hypotheticamente allribuido

a introducção da industria metallurgica na Eui'opa, como se os

8
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que viveram e vivem iVesla plaga recamatla ile lodos os mimos

da natureza e sob estes céus limpidissimos devessem ser menos

dotados dos favores da fortuna do que esses que tinham nascido

nos regaços da aurora!

Não acceito a civilisação do bronze como successora da ul-

tima idade da pedra, porque é revoltante e absurda, e porque

todos os factos minuciosamente averiguados á luz da critica des-

apaixonada, a reprovam e condemnam

!

Em toda a parte do mundo, antes do bronze se ter consti-

tuido por uma faculdade própria do entendimento c dos cmpre-

hendimentos humanos, devem ter sido largamente conhecidos os

seus componentes simplices,— o cobre e o estanho— como a

natureza os produziu.

Acham-se nas palafittas contas e outros objeclos de eslanho

de simples adorno; mas, antes do bronze, apparecem instrumen-

tos de cobre, como attestando o grau de entendimento com que

os chamados selcagens de outr'ora, ascendentes dos sábios de

agora, sabiam distinguir os productos da natureza e applical-os

em beneficio das suas necessidades.

Não resta, pois, a menor duvida, que possa contrariar o fa-

cto de serem de fabricação local os machados planos de cobre

que se sabe terern apparecido nas minas do Algarve e nas outras

já indicadas \ na famosa necropole monumental de Alcalá, de

que trato no capitulo m, nas sepulturas da Fonte Santa, ao sul de

Alte, em que têem apparecido machados de pedra e de cobre, e

nas de Odemira^, em que se repete o mesmo caso; e portanto só

isto bastaria para se entender que esses artefactos de cobre fo-

ram fabricados n'esta região na ultima idade da pedra.

Finalmente, a idade do cobre, precedendo a do bronze, não

é um privilegio exclusivo da península hispânica.

Acliam-se machados de forma plana, como já ficou dito, nos

Cartnillric, Lrs âi/rs prrhixloriqucs. eU:,, pafr. 2'20.

Iilpiii. |i;iií. -.MO (' ','11.
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paizGS escandinavos, na Irlanda, na França, na Itália, na Grécia,

na ilha de Chypre, em Babylonia, na índia, nas palafillas da

Suissa da nlliina idade da pedra \ na Hungria , onde lia ricas

minas de cobre, na Transilvania, na America do norle, no Egy-

pto, e n'outros muilos territórios.

Ha nesse grande conjuncto numerosas variantes, próprias da

induslria de cada paiz, sem comtudo se encontrarem dois exem-

plares idênticos, e por isso não se pode este facto attribuir aos

suppostos inelallurgislas audjulanlcs, que tivessem partido da

Ásia, percorrido a Europa, o norte da Africa e chegado ao alto

Mississipi, espalhando moldes diversos em toda a parte. E muito

provável que aos paizes em que não havia cobre, ou em que as

minas cupriferas só começaram a ser exploradas nos tempos his-

tóricos, o commercio levasse os productos d'esta industria dos

grandes centros em que o cobre ei'a abundantemente aproveita-

do, como o foi na peninsula ibérica desde os tempos prehistori-

cos, productos que, sendo tão singelos na forma e de rude fabri-

cação, em vez de caracterisarem o imaginário estado de decadên-

cia, não })rovado, a que hão sido attribuidos, devem representar

a primeira phase da industria metallurgica, assim como a ultima

da idade do bronze lodos os d'este metal que no norte da Europa

foram considerados como iniciadores de tal industria, por isso

que, como é aífirmado pela palavra insuspeita do sr. Worsaae^

têem sido achados em connexão com artefactos de ferro.

Que mais é preciso?

Em vista dos descobrimentos que fiz na zona meridional e do

que alguns distinctos investigadores têem igualmente descoberto

em diversas partes d'este reino, sou obrigado a deduzir do se-

guinte modo os característicos mais geraes das epochas e idades

que ordinalmente succederam ao periodo neolithico, e de que vou

em seguida occupar-me em capítulos especiaes.

Cartailliac, Lcs ages préhisloríques, etc, pag. 230 a 232.

Comple rendii do congresso de Lisboa, pag. 356.

Worsaae, La colonisalion de la Russie et du nord scandinave, pag. 47.
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1." Primórdios íMetallurgicos.— Primeiras iiiuniíosluçucs de

produclos rudimenlaves na íórma e na (abricação, sem eslações

próprias, representadas geralmente por pontas de frecha, de lanea

e adagas de cobre, e raras vezes por machados e outros artefa-

ctos do mesmo metal, em depósitos reconhecidamente neolitlii-

cos, sem mistura alguma de manufacturas de bi'onze ou de

erro.

Estações typicas de Portugal por emquanto conhecidas:

Aljezur, Odemira, Yilla Nova de Milfontes, Palmclla (Quinta

do Anjo), Oeiras, Gascaes, Cesareda e Galdellas.

2." Epociia de transição do período neolitiiico para a pri-

.MEiRA IDADE DOS METAES.— E caractcrisada por estações ou monu-

mentos com artefactos primitivamente neolithicos e de cobre; por

sensiveis variantes na lypica architectura megalithica em con-

slrucções tumulares de crypta polygonal e extensas galerias, for-

madas de monolithos, de lages toscas aprumadas, ou de muros

de pedra de pequeno e mediano apparelho; por ser mais geral o

syslema da inhumação ou o da exhumação de ossos não calcina-

dos, formando grupos acompanhados de vários instrumentos neo-

lithicos e de um ou de alguns de cobre
;
por predominar nas

pontas de frecha e nas lanças de cobre * o uso do espigão, assim

como nas facas, adagas e serrotes o dos entalhes lateraes, com

exclusão de orifícios, para o encabamenio; por ser constante nos

depósitos não invadidos a manifestação de instrumentos de pe-

dra, toscos, lascados ou polidos
;
por serem em geral mais abun-

dantes e variadas em substancias e formas, do que nos depósitos

propriamente neolithicos, as contas e outras alfaias de ornato.

' Ás maiores c mais i)Ossaiilcs follius clc lança de cubro ou úv bronze tem-se dado

o nome de alabardas; mas eu não o aiioplu, poríiue em Portugal desif^na arma inteira-

mente diversa; i)0is, como a deline Constâncio (Nuvo diccionario criiico c eii/inolof/ico

da Imjua porluqucza) é uma «diaste de pao armada de um íerro agudo no meio, e em
meia lua cortante |)or um lado, e do outro de feição demacliado». É a arma ainda usada

pelos archeiros da guarda real.
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E estação clássica cm Porlugnl a nccropole di; Alcalá, sendo

possível que lamhem o seja a Fonle da Uiiplura, perto de Se~

tubal.

3." Idade do cobuií.— É íundamentalmente representada por

instrumentos de cobre pontagudos ou cortantes e por outros ar-

teíaclos do mesmo melai, em estações, jazigos, minas ou escon-

derijos do mesmo metal, sem manufactura alguma de bronze ou

de ferro; j)or terem sido substituidos, não o espigão j)ara o en-

cabamenlo das pontas de frecba, mas os enlalbos lateraes na Ijase

das facas, dos serrotes, das lanças e das adagas de cobre por

dois e mais orifícios
;
por sepulturas quadrangulares de curtas di-

mensões, não alinhadas e sem orientação uniforme, construídas

com lages toscas, cujos topos lateraes excedem um tanio o ali-

nhamento transversal das cabeceiras, e por outras de varias con-

figurações determinadas por fiadas horisontaes sobrepostas de pe-

dra de pequeno apparelho; por serem taes conslrucções mais geral-

mente grupadas em rampas de collinas e em cabeços de outeiros,

formando grandes ou pequenas necropoles; por melhoradas formas

e varias differenças na louca, em que é quasi constante o fundo

externamente convexo
;
por artefactos de prata associados a ou-

tros de cobre, em estações do território hispânico, sem mistura

alguma de bronze; por não haver nos jazigos de taes caracleris-

ticos artefacto algum de bronze acoFnpanhando armas ou quaes-

quer manufacturas de cobre.

Ha varias necropoles no Algarve: a mais typica é a de Alça-

ria do Pocinho, no sitio da Torre dos Frades, freguezia de Ca-

cella e concelho de Villa Real de Santo António, cuja planta le-

vantei em outubro de 1882, como vae figurada na primeira es-

tampa da idade do cobre, vol. iv. Ha outras em rampas, cabeços

e terras altas, como em Ferrarias, no concelho de Aljezur; em

Fonte Santa, ao sul de Alte, no concelho de Loulé; em Bias, no

concelho de Olhão, similhantes ás do Corte do Guadiana, do Serro

dos Gorveiros e do Serro da Eira da Estrada, no concelho de Cas-

tro Marim, figuradas em estampas, como se verá no vol. iv, fal-
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tando geralmente seguros vestígios de centros de população, cer-

tamente por não ter havido amplas explorações e por estarem em

grande parle destruídos pelas invasões guerreiras, pelos atlrilos

do tempo e pela cultura da terra. Ha oulras estações no Alem-

tejo.

4.° Idade do bronze.'— Caracterisada fundamentalmente por

artefactos d'este metal, isolados- ou associados aos de cobre e

ainda algumas vezes aos de pedra, mas nunca a algum de ferro;

por serem typicos em algumas localidades da peninsula hispâ-

nica os machados planos, de lados curvilíneos, alargando n'uma

extremidade em boca cortante ligeiramente arqueada*, os de talão

e os de alvado com uma ou duas azelhas lateraes, tanto de cobre

como de bronze; por diversos artefactos de cobre e de bronze,

sendo uns singelos e outros compostos de varias peças, lisos ou

ornamentados
;
por louças de novos typos em algumas estações e

em geral por suas formas mais variadas e fabricação apurada

;

por apparecerem em alguns logares os artefactos de cobre e de

bronze associados a outros de prata; por serem algumas estações

de habitação defendidas por muralhas de pedra, circumscrevendo

perímetros fortiticados e auida por parapeitos de terra cm planal-

tos de outeiros e colllnas, onde se achem artefactos de bronze,

ou outros característicos typicos de tal idade
;
por logares com

indícios de fundição de bronze, ou em que appareçam juntamente

minérios de cobre e de estanho; por minas onde se achem ma-

chados, escopros e outros artefactos de bronze, embora associa-

dos a um ou muitos de cobre e a percutores de pedra; por em<

pllhamentos de artefactos em que haja bronze
;
por manufacturas

de bi"onze partidas ou inulilisadas, reunidas para a refundlção;

por escoi'laes adiados em estações prehlslorlcas, que, sendo chl-

mlcamenlc analysados, manifestem apreciável percentagem de es-

tanho; Onalmenle, por cists, contendo armas ou outros artefactos

Esta forma ú porem derivada da ác alíj;uiis macliados do cobro.
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de bronze c inscripções de caraclcres paloographicos peninsular

rcs, gravadas nas lagos loscas da sua conslrucrão '.

No lerrilorio [)0i'lLigiicz devem ser incluídos na idade do

bronze os jazigos ií\j»lorados pelo memorável areebis[)o D. Fr. Ma-

nuel do Cenáculo na circumscripção com{)reliendida enlre Beja,

Gaslro Verde, Ourique e Almodovar, por serem de bronze os ly-

picos estoques que conlinliam e acompanhavam as lages loscas

com inscripções, (|ue aqiielle prelado denominou plienicias ou

iurtklaiias, e não liaver em taes depósitos nenhum outro artefa-

cto melallico. A estação de Licêa, com quanto não fornecesse me-

tal algum, reúne porém outros indícios que podem parcialmente

caracterisal-a como exlincta n'aquella idade. Em caso análogo

parecem estar, em parte, a Gitania de Briteiros. Sabroso, o Monte

de Santa Luzia"^ e mais algumas eslações de entre Douro c Minho

ainda insuflicientemente estudadas. Na região sul-orienlal da Mis-

panha ha muitas, e são, sem a menor duvida, todas aquellas em

que se hão achado artefactos de bronze prehisloricos.

5.° PlíASE DE TRANSIÇÃO DA IDADE DO BRONZE PARA A PRIMEIRA

IDADE DO FERRO?—E simplesmento conjectural o provisoriamente

caracterisada por necropoles compostas de sepulturas de cúrias

dimensões excavadas em rocha branda e dispostas em alinhamen-

tos parallelos, contendo ossos humanos não queimados com ur-

' o sr. Cartailliac (Ages prcliisloriqiies, ctc, pag. 271), fallaiido das inscripções pe-

ninsulares, diz: "Le rapproclienient des broches avcc celles de TEurope, permettrait d'at-

tribuer à ces sépultures une date fort reculée; parler ccpendant de l'àge du bronze se-

rait téméraire. Lcs inscriptions ne contredisent pas l'idée d'unc antiquité relativenient

préhisloriquo». ^,Porque não poderão ser da idade dos primeiros nietacs, se nas sepul-

turas não liavia caracteristico algum de epocba posterior?

= O sr. J. Caldas, na sua memoria ácôrca da Arclieología prchislorica da provin-

da do Minho fCompte rmdu do congresso de Lisboa, pag. 332 a Sril), refere serem nu-

merosas as estações da idade do Jjronze n'aquella província. Com elíeito, Driteiros, Sa-

broso e Santa Luzia podem ter existido n'essa idade, talvez mesmo antes e muito de-

pois. De Santa Luzia só conheço a plania cpie o sr. Caldas juntou ao seu interessante

escripto e das outras numerosas estações nada sei. Tudo isso, pouco ainda reconhe-

cido, está reclamando explorações e estudos, como poz por obra o intelligente e sábio

Martins Sarmento.
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nas de barro grosseiro, pouco altas, do fundo externamente con-

vexo e de diâmetro maior no fundo que na boca.

São estações de referencia a necropole da Donalda, perto de

Alvor, no concelho de Villa Nova de Portimão, onde nas sepul-

turas, quasi todas invadidas, só appareceram pedaços de ossos

humanos com as referidas louças, e a da rampa montanhosa de

Mertola, em que as sepulturas são um tanto mais extensas e pa-

rece terem algumas sido utilisadas em tempos históricos. E pos-

sível, -porém, que sendo completamente exploradas essas necro-

polés possam manifestar outros caracteristicos para uma classifi-

cação mais segura.

6." Primehu idade do ferro.—E fundamentalmente caracte-

risada, em estações e jazigos prehistoricos, por artefactos de ferro

isolados ou associados a outros de bronze, de cobre ou de quaes-

quer substancias anteriormente usadas; por pontas de frecha o

adagas de ferro com espigão; por espadas curtas inteiriças, de

ferro ou de bronze, tendo em geral o topo do punho bifurcado ou

repartido em dois ramos externamente convexos e rematados em

botões arredondados, subcylindricos, ou em espiras achatadas

;

por cutelos de ferro ligeiramente convexos na cota e mais ampla-

mente no tio, a partir do segundo terço para a ponta, sendo o

punho liso ou cinzelado, algumas vezes com orifícios para o en-

cabamento, fechando em arco oblongo, ou aberto e rematado em

cabeça de cavallo ou de dragão, e tendo alguns, assim como as

espadas, bainha de lerro com embraçadciras e argolas de pren-

der ao talim
;
por lanças de alvado, de folha estreita reforçada no

centro por uma nervura longitudinal, medindo o seu comprimento

entre O'", 10 e O'",50; por mostrarem algumas adagas, espadas e

bancas haver sido partidas, dobradas ou torcidas e assim encer-

radas nas sepulturas dos guerreiros para que ninguém mais as

utihsasse; por vários petrechos de guerra e atavios de equitação;

por diversos adornos, taes como lorques, bracelcles, argolas de

orelha, anneis, íibulas, pinjentes lisos, de variado hivor, e de

(jualquer metal; por contas de azeviche e (h^. coral, mas j)rinci-
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[);ilinciit(3 do vidro de iim;i s(') còr, esmallauas com duas e mais

coros, d(! camjulas soijrcposlas de cores diversas, de íórmas es-

plieroidaes, cyliiidricas, sidjcyliiidricas, de secção transversal (jua-

drada, e torcidas, com faceias obricjuas lapidadas iruiiia ou nas

duas extremidades; por louças grosseiras de feição parlicular «pie

as extrema das anteriores e das dos tempos históricos, sendo al-

gumas já fabricadas em torno de olleiro, e por outras de aprimo-

rada f()rma geralmente ornadas de pinttn-as iconograpliicas de es-

tylo grego archaico; por neci'opoles de liteiras proxiiriamentc pa-

rallelas de cistos (cisís) com oiientação intencional, sendo muitos

d'esses jazigos formados por lages toscas com inscripções de ca-

racteres luso-ibcricos voltadas para o espaço interno; por amplos

jazigos sob tmmdi contendo mais de um esijueleto, e por sepul-

turas rectangulares construidas com grosso material de pedra e

terra para um só enterramento, fechadas [)or travessões ou por

lages toscas de pedra sob montículo de tei'ra.

A única estação typica da primeira idade do ferro no Algar-

ve é pur emquanto a necropole da Fonte Velha de Bensafrim, de

que tratarei em seu logar, o como tal está lambem considerada

na Extremadura a que ha muitos annos foi explorada a curta dis-

tancia de Alcácer do Sal, iia rampa da collina (jne forma o llanco

direito do Sado. Deve haver muitas mais. Em Hispanha, além de

Almedinilla, são ainda citadas outras estações.

Todos estes característicos de cada epocha íícam sujeitos ás

alterações que se poderem deduzir de novos descobrimentos n'um

maior numero do estações intactas.

Julgo, porém, mui úteis estes griqjamentos provisórios para

que desde já sirvam de guia aos exploradores, embora tenham

de soffrer algumas modificações.

O futuro ensinará o resto.







Arman (b t-oh^e em Ofarirk /Mth t'A-ti'ahiclas tie i'arÍA>s deponuios tuoUl/uto» dí lorlugal

Ãmli/sf.- clnmitM jirlwm Ih Â Bm - fiujA í C tm Htn/ienf

Àlarini ii'^í, de CaU/thi>.fMrímfí ítc anicilho f tb^íriciô Jl La.

i



11

SUiMMARlO

lliierencias á vasta rogião cuprilera de Tortnííal o da Uisparilia. — IiuJicam-so alfíuiiias

minas om ([uo U-iii apparccido o cobro nativo. — Allude-se ás minas de c()i)re pe-

ninsulares, exploradas em tempos preiíistoricos. — Provas de (jne os mineiros neo-

litliicos descobriram o cobre e o processo do seu aproveitamento. — Trimeiros en-

saios de manufacturas de cobre e sua manifestação em estações |)erfcitamente

ncolitliicas, onde não bavia indicio algum de outro qualquer metal. — Estampa fi-

gurando uma collecção de pontas de frecha e lanças de cobre, adiadas, na sua

grande maioria, nas mais significativas condições archeologicas em estações neoli-

Ihicas de Portugal. — Moldes de que se serviram os fabricantes de taes armas de

,
guerra e de caça.— Indicação dos logarcs, estações e condições em que taes arte-

factos foram achados.— Conclue-se, mais uma vez, com estas provas avista, (pie a

industria metallurgica do cobre foi n'esta região a immediata successora da ultima

industria da pedra.

Primeiras manifestações do cobre em estações neolithicas

de Portugal

Longe de ter minuciosamente enunciado a distribuição topo-

grapliica dos filões e massas cupriferas que enriquecem todo este

lenitorio desde Silves até Bragança, julgo ter sufíicientemente

indicado, que a immensa riqueza, principalmente das massas py-

ritosas, ultrapassando o valle do Guadiana e outros tractos da

orla oriental d'eslc paiz, vae prolongando as mesmas zonas e for-

mando vários systemas, pouco ainda conhecidos, por uma grande

parle da terra de Hispanha, dando assim a esta dilatada área o

typo de uma região cuprilera de primeira ordem, onde sob diver-

sas formas o minério se manifesta até á de cobre nativo, como

com frequência tem sido achado nos concelhos de Silves, Loulé,

em alguns do districto de Beja, nos de Extremoz, Villa Viçosa,



Mourão, Montemor, Reguengos, Vianna, Portel, Évora, Oliven-a

de Azeméis, e n'outros até o de Bragança, sendo igualmente abun-

dante em numerosas minas da Hispanlia, segundo é afíirmado por

dislinctos engenheiros e geólogos d'essa nação.

Mostrei também no capitulo antecedente, que muitas minas

de Portugal e da Hispanha hão dado exuberantes testemunhos ar-

cheologicos de ler sido exploradas em tempos prehistoricos, e re-

latei quanto era mister para se sal)er f|ue já na ultima idade da

pedra as populações neolilhicas, empregando o fogo, exploravam

vários territórios, umas vezes a céu aberto, outras cxcavando fun-

dos poços e galerias mais ou menos extensas em busca do silex

e de outras rochas de que careciam para a fabricação das suas

armas e dos seus instrumentos de trabalho, onde mui provavel-

mente, no exercício de tacs pescpiizas, devem ter descoberto o

cobre do mesmo modo que descobriram processos para o seu

aproveitamento, como é confirmado j)or uns primeiros ensaios

d'essa nova industria, achados em cavernas, dolmens, minas, o

n'outros depósitos em que só imperava a mais typica e caracle-

ristica industria da ultima idade da pedra; o que, à priori, demon-

stra ter sido immediato succcssor d'essa epocha tão remota o co-

bre manufacturado.

São esses [)rimeiros ensaios, (jue tão naturalmente se coadu-

nam com as necessidades de uns povos que tinham de ser guer-

reiros para combater os seus inimigos e caçadores para que não

faltassem os alimentos de que careciam, representados mais ge-

ralmente por umas singelas armas de guerra e de caça, com (|ue

logo perceberam poder vantajosamente substituir as pontas de

frecha, os dardos e lanças de silex.

Não se serviram, porém, dos moldes (Vessas arm.is do pedra,

poi'que entenderiam precisar de outros com maioi'es dimensões, e

como homens (pie viviam tanto ao rente da natureza, na pi-opria

natureza acharam muilos, mais perfeitos, nas folhas de diversos

vegetaes. Foi o (pie preferii-am, e são n'esla região os produclos

melallicos que apparccem associados aos de pedia Inscada c po-

lida.



A estampa jiitila pnrece-rno poder confirmar as asserções que

íicam ex[)('ii(li(las. Muilo mais (ioriciia cu dcsciivolvcl-a, mas como

simples amoslra jnl^o ser siiriiciciilc.

E uma collccção do poiílas do frecha c de lança unicamcnlc

de cobre. Não ha inleiro conhecimento relativamente ás condi-

ções ern que alginnas IViram achadas, poríjue os colleclores anti-

gos nunca ligaram a minima importância aos togares o condições

em quo linham ap[)arecido os objectos com que prelcndiam au-

gmenlar as suas collecções; mas, apesar d'esta falia insanável,

ha em lodos os exemplares, mais ou menos, uns caracterislicos

que os recommendam, e são a sua forma rudimentar e a singe-

leza da sua fabricação.

A grande maioria (festas armas de cobre affecta formas de

folhas vegetaes, como já disse, e comtudo algumas já mostram

haver soffrido modiíicarões. U espigão, imitando o peciolo da fo-

lha, é, no meu entendei", um dos signaes mais integrantes da sua

primitiva feição. Depois viriam os cntalhos lateraes na extremi-

dade inferior, principalmente para as facas, serras e adagas, e

finalmente os orifícios para a cravação nos cncabamentos; o que

já revela muito adiantamento, porque não só fora mister haver-se

achado o meio de se poderem abrir, como serem inventadas as

cavilhas e reconhecida a necessidade de rebatel-as para que a

arma ficasse firme.

A estampa junta mostra o perimetro de vinte e quatro exempla-

res de armas de cobre, que foram encabadas em bastes para ser

dardejadas de arremesso e para ferir de ponta, armando o braço.

Pelo nome não percam ; mas geralmente as de menores dimen-

sões são chamadas pontas de frecha e as outras maioi-es pontas

de lança.

Na estampa vão um tanto geographicamente ordenadas.

N." 1. Appareceu n"uns terrenos de Paderne, ignorando-se

completamente se foi em sepultura. Pertence á coUecção do sr.

Júdice dos Santos.

N." !2. Foi achada em Silves, onde também em excavações é



frequente o apparecimento de machados, percutores de pedra e

machados de cobre.

N.° 3. Pertence aos campos de Silves: é notável por não ter

espigão, entalhos ou orifícios para o encabamento; pois mesmo

introduzida em haste fendida pouco firme ficaria. E possivel que

não chegasse a ser acabada. Tanto esta como a antecedente per-

tence á coUecção do sr. Júdice dos Santos.

N." 4. Foi achada n'um dos monumentos da necropole de

Alcalá, cuja descripção reservo para o seguinte capitulo.

N.°' 5 e G. Foram descobertas pelo sr. José da Gosta Serrão,

em Aljezur, no fundo de uma das cavernas excavadas no solo, a

pouca distancia da estação neolithica de que dei noticia no pri-

meiro volume d'esta obra. Estavam associadas a pedras tostadas

pela acção do fogo, a cinzas, carvões e pedaços de louça prehis-

torica. Na planta da estação de Aljezur são figuradas as próxi-

mas cavernas de habitação. A lança n.° 5 mostra haver sido fir-

mada em haste fendida e apertada por um liame qualquer.

N.° 7. Esta ponta de frecha de cobre, juntamente com um

pequeno machado do mesmo metal, seis machados de schisto crys-

tallino, de diorite, gneiss, quartzo e serpentina, foi achada em

Odemira pelo sr. dr. Abel da Silva Ribeiro numa das três se-

pulturas de forma trapezoidal, formadas de lages toscas, que ex-

plorou n'um terieno sobranceiro quasi á foz do rio Mira, onde

estes instrumentos rodeavam a cabeça da pessoa sepultada por

inhumação. Essas sepulturas íbram descriptas pelo sr. Carlailhac
*

e consideradas como de transição.

N." 8. A ponta de frecha indicada com este numero pertence

a um grupo das que foram achadas em Yilla Nova de Milfontes

pelo sr. dr. Silva Ribeiro em sepultura similhante ás de Odemira,

onde havia ossos humanos não queimados, um escopro de schisto

crvstallino e um machado de quartzo'. A região é a mesma; as

Lcs íKjes pr('hisloi'i(iues de 1'Espagne cl da Porhiíjal, pag-. 210.

Diário de nnlicias ii." n/iOO, 28 de janriro do IS8'i.



1^27

duas villas assentam sobre a mandia do terciário marino íjue se-

gue até á cosia do mar, ficando Yilla Nova de Milfontes poucos

Ivilometros dislante para o norte de Odemira. As sepu4turas com

instrumentos de pedra e já com alguns raros artefaclos de cobre

são numerosas, e, comquanlo sejam abeitíis na rocha, geralmente

apparecem revestidas e cobertas de lageado tosco.

Somente d'a(|uelle trado de terra entre Odemira e Villa Nova

de Milfontes olíereceu o sr. dr. Ribeiro á secção dos trabnllios

geológicos Irinla inslrumenlos de pedra polida e somente três de

cobre.

Fora das sepulluras e á superfície de uns terrenos lavrados

do lermo de Odemira ncliaram uns trabalhadores um machado

(|ue se julga ser de bronze, assim como esparsos n'aquelle campo

alguns de pedra, o que não deve admirar; pois tejido aquelle

terreno sido habitado na ultima idade da pedra e chegando os

seus habitantes a receber as primícias do cobre, segue-se que a

população continuou a subsistir até á apparição do bronze, e não

que o bronze fosse contemporâneo do cobre, como, contra todos os

conceitos mais plausíveis, occorreu aos srs. Siret \

N." 9. A frecha indicada com este numero é de cobre, achada

no interior da mina dos Algares com mais algumas e uns macha-

dos do mesmo metal, segundo as informações que obtive. Per-

tence á coUecção de antiguidades do sr. Teixeira de Aragão. A
forma não pode ser mais rudimentar e é a que mais se approxima

da que o sr. Nery Delgado achou n'uma gruta da Cesareda, as-

sociada a um esplendido deposito neolilhico. A exploração da

mina dos Algares e da de S. João do Deserto, perto de Aljustrel,

data d*- tempos prehistoricos, e ainda na epocha romana uma e

outra foram exploradas, e por isso é notável que enlão escapas-

sem alguns artefactos prehistoricos; mas já mui lo posteriormente

aquellas minas foram ulilisadas durante o dominio mahomelano,

como mostrei na minha memoria intitulada A tabula de bronze de

' Les premiers âries chi melai dans Ic surí-est de rEspagne. pag. 70.
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Aljustrel, assim eonio depois de insliiuida a monarchia porluguo-

za. e comludo a actual companhia de mineração Iranstagana alli

colligiu numerosos vesligios da exploração romana, como indico

em a pag. 21 d'eslc livro. Foi nos primeiros tempos d'esla ultima

exploração que os mineiros acharam nos poços, nas galerias, e

ainda nos externos empastamentos de antigos escoriaes, nu-

merosos objectos romanos e prehisloricos, alguns dos quaes che-

garam ao poder da direcção da companhia, sendo outros, segundo

me referiram alguns trabalhadores, vendidos por elles a particu-

lares que faziam collecções de laes antigualhas, incluindo moedas

de prata e ouro romanas, (jue venderam em Beja ao dr. Mira e a

outras pessoas.

Quem, pois, atteníamente observar a dita frecha de cobre de

Aljuslrel, não pode deixar de consideral-a como lendo uma forma

tão rigorosamente rudimentar o primitiva como aquellas que fo-

ram achadas em cavernas e outras estações da ultima idade da

pedra.

N.°' 10 a 18. Estas nove frechas de cobre acompanhavam o

rico espolio neolithico manifeslado pelas grutas artificiaes da

quinta do Anjo. perto de Pahnella, exploradas sob a direcção da

commissão geológica, em cujo museu estão patentes. Nenhum ob-

jecto de bronze alli foi achado. Estes artefactos de cobre são pois

os únicos companheiros dos (pie caracterisam as grutas de Fal-

mella como pertencentes á ultima phase da idade da pedra, e

portanto ninguém pcule dcspojal-os do titulo d(í primeiros repre-

sentantes, n'esta região, da industria metallurgica. Veja-se o que

a este respeito refere o si-. Cartailhac^

N.°' 19 e 20. Estas lanças de cobre foram descoberías em

Oeiras na Furna da Ponte da Lage, explorada pela commissão

geológica. Havia n'aquelle deposito alguns ossos humanos não

queÍFnados e de vários animaes, instrumentos de silex lascados,

louças lisas e ornamentadas. Achou-se mais um machado plano e

' Ar/es jnrldsloriqucs de iEspagnc el dii Porliiijal. p.ifr. ] Ifi a 130.
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Ires eslylclcs de cobre em prorundidadcs de 0"',30 a 1 melro.

Todos estos objectos são considerados como perlencfiido ao pe-

ríodo neolilbico iio museu da commissão geológica.

N.°' 21 e 22. São duas lanças de cobre adiadas nas grutas

do Poço Velho de Gascaes, exploradas por Carlos UíÍ)(mio e visi-

tadas pelo congresso de anlbropologia e de arclieologia prehislo-

rica em 27 de setembro de 1880. N'aquellas grutas colligiu o

hábil explorador abundantes esqueletos humanos, ossos de ani-

maes, conchas marinhas, e uma grande quantidade de magnilicos

objectos induslriaes da idade da pedra polida, como foram vasos

de barro de grandezas e íórmas diversas, facas e pontas de fre-

cha de silex, placas de schisto com gravuras, contas e outros or-

natos de azeviche (linhite compacta), de callaite e de serpentina,

facas e núcleos de (piartzo hyalino e afumado, ossos longos fendi-

dos e trabalhados, eslyleles, laminas, [)ingentes e outras peças de

osso, machados de pedra polida, calhaos percutores, placas e ou-

tros objectos de calcareo esculptados^

As grutas neolithicas de Cascaes vieram ])ois confirmar que

á ultima idade da. pedra succedeu n'esl;i região a industria ma-

nufactora do cobre.

N.° 23. Foi achada pelo sr. Nery Delgado na gruta da Casa

da Moura, em Cesareda, a frecha de cobre indicada com este nu-

mero, a qual está no museu mineralógico da escola polytechnica

de Lisboa.

O vasto deposito neolilbico das grutas da Cesareda occupa

no museu da conunissão geológica uma extensa galeria, e não só

é descriplo na bem elaborada memoria publicada pelo sr. Delgado

em 1867 ', como no Compte rendu do congresso de Lisboa, e n'ou-

tras obras. Ninguém ainda contestou a feição genuinamente neoli-

thica daquellas cavernas, onde o único artefacto metallico encon-

trado foi a referida frecha de cobre mui similhantc á de Aljustrel.

Vomple rcndu du congrès à Lisbonne, 1880, pag. 75 e 76.

Noticia ácêrca das gndas da Cesareda, 18G7.

9
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Temos, porlaiilo, mais uma cslaeão da iillima iiladc da pedra,

mostrando ser aqucUa arma de cobre o único arleíaclo mclallico

que conlinha.

N."* 24. Esla nllima lança de cobre puro achou-se assim par-

tida nas duas extremidades sob a raiz de uma arvore, acompa-

nbada de mais quatorze objectos do mesmo metal, no districlo

de Leiria, c pertence á collecção do sr. Jeronymo de Lima Paes

de Sande e Castro, residente n'aquella cidade. Todos me foram

mui obsequiosamente confiados por aquelle cavalbeiro c ana-

lysados pelo sr. C. von Bonborst no seu laboratório cbimico. Es-

tando partidos alguns dos ditos instrumentos c outros bastante

obliterados, deixam perceber que n'aqucllc esconderijo baviam

sido guardados para de novo ser fundidos.

Poderia citar mais algumas estações no território porluguez

com os mesmos caracterislicos, e certamente muitas mais, se ti-

vesse bavido neste paiz explorações metbodicas n'outras locali-

dades. Para comprovar, porem, que a manufactura do cobre aqui

se manifesta nitidamente como exclusiva succcssora da ultima

idade da pedra, não ó necessário recorrer a maior numero de fa-

dos.

(lontra provas de tal aulbenlicidadcí não ba controvérsia pos-

sível.
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A iiccropolc (Ic Alcal.i, a sua siluação, os seus moiiuniciitos e a cstami)a que os repre-

senta. — MouuMiento i: dolinen sob twmdiis; material meíialitliico da sua couslruc-

ção; (lescripfão da planta c do jieríil que a estampa ii re|)reseula ; estampas em
que são figurados os olijectos que continiia, mostrando não haver entre eilcs aiiLiim

artefacto mctallico.— Monumento n: estampa com a planta e o perfil; diílerenças

entre a construcção deste c a do antecedente; descripção do ediíicio e do que n'elle

liavia; estampas figurando os objectos principacs; primeira manifestação de um
artefacto de coljre; considerações áciM-ca d'este descobrimento.— Monumento ui:

|)lanta e perfil com variantes na construcção; descripção o apreciação respectiva á

significação de vários factos; manifestação etlmica; reprcsentam-sc o descrcvem-so

famosos instrumentos de silex c de col)re puro encontrados n'uni niclio adlicrente

ã crypta juntamente com ossos de um só individuo; re[)aros e considerações ge-

raes.— Monumento iv: planta e perfil; variantes na construcção; dois nichos late-

raes na crypta; typo ethnico; artefactos a (pie estava associado um instrumento de

cobre e um adorno de ouro; amuletos, representando mn a figura humana; deserc-

vc-sc o monumento e o que continha; considerações.— Monumentos v e vi: sua

construcção e perfis; variantes na edificação; typo ethnico; pecúlio industrial sem
mistura de algum metal; considerações.— Moimmento vn: planta mostrando na

crypta dois nichos, c perfil indicando qual fora a cobertura da crypta: descrevc-se

a construcção d'cste ultimo monumento da necropole com \2 metros de compri-

mento interno e 2"',83 de altura, do pavimento ao tecto da crypta; indica-se o que

havia no interior d"esta espaçosa construcção.— Comparam-se os sete monumen-
tos.— Considerações geraes.— Com[)leta ausência de artefactos de bronze. — Mos-

tra-sc que o metal predomidante nesta necropole é o cobre.— Classificação da ne-

cropole.— Conclue-se que a industria do cobre succedcu nesta região á ultima

idade da pedra.

Transição do período neolithico para a primeira idade

dos metaes

A necropole cie A.loalíi

O silio ilc Alcalá ou Alcalar, no concelho de Yilia Nova de

Porlinião, cslá a nor-nordeste c tlislanle uns 5 kilomclros da igreja

parocliial da Mexilhoeira Grande, entre a margem esquerda da cau-

didosn ribeira do Farello e a direi la da bella ribeira da Senhora

do Verde, ambas oriundas dn soltranceira região monchicana.



Abunda nlc ele limpiclas aguas, matizado de variada e larta

vegelação nos terrenos inferiores e um lanto sombi-eado de arvo-

redo até os pontos elevados, em que sobi"esáe a espontânea Olea

Euwpaea, Linn. e a indígena Ccraíonia siliqua, Linn., reúne assim

as mais apreciáveis condições para ter podido ser, como já foi, um

bem provido centro de população, agora todavia reduzido a limi-

tado numero de casaes, que de longe a longe alvejam isolados na

tranquilla solidão das encostas e cabeços de alguns montes.

Não era nomeado cm parte alguma aípielle sitio; existia quasi

ignorado no remanso da sua humildade campezina, sem preten-

çoes e sem vaidades, apenas figurando com o simples nome de

Alcalá— ixiii^!— em duas cartas chorographicas, nome que, em

troca de outro mais antigo, boje esquecido os árabes do Al-Gharb

lhe deixaram, como talvez derivado de alguns restos de fortifica-

ção megalithica que ainda alli em seu tempo existissem, ou por

estar entre as aguas de duas ribeiras, se com effeito alguma

d'eslas significações lhe pode caber, como pretendem vários ara-

bistas K

Ninguém cuidaria certamente que aquelle escampado occul-

tava no âmago das suas pouco levantadas collinas os restos de

uma população que, tendo vivido na ultima idade da pedra, viu

raiar as primeiras auroras da industria metallurgica no Occidente;

mas lá estavam nitidamente congregados nas cryptas, nichos c

galerias de famosos monumentos, mui cuidadosamente cobertos

de espessos montículos de pedra c terra, com que os construclo-

res pretenderam defendel-os dos ultrajes do tempo e da profana-

ção dos viandíintes.

A Est. I representa na escala de \ : 500 a planta do campo

e a perspectiva da collina (pie encobiia sele monumentos perten-

' Kr. João do Sousa, VcsUíjiiis da liiujua arábica cm Portugal (1789), jiag-. 20, verb.

Alcalá. Fr. João de Sousa prcUnido (juo Alcalá signifique caslcllo ou fortaleza e não con-

gregação de aguas, como diz Garibai no seu Coiiípcnclio hislorico de IJispanha, liv. vir,

cap. X. liiuteau o traz com a mesma significação no seu diccionario, loni. i. pag. ^^S.

Manda ver a Geogr. ISulnense das Hispanlias.



ccnlcs ú iiO('n)|iol(í de Alcnlá, fisliiiido os jíiiiiiciros sl-ís dciilio ilo

[)()rimoli'u (lo cercado murado do pedra sècca c o iillimo no calicço

de mn nioiile relalivameiílc dislaiile.

A estampa mostra a coníigiiraçrio e siliiacão de cada monu-

mento. A collina corre j)roximamenle de oeste para leste descaindo

o campo um tanto em rampa suave para o quadrante do sul.

O espaço em que ficaram á visla, e pi"Olegidos por muros de

pedi'a, os seis primeiros monumenlos, é limitado ao norte e a oeste

pelo muro da cerca de José Vicente, do sitio da Meia Vianna; a

ocs-siidoesle [iido caminho da Torre pai'a o libeiíodo ÍV'i'eiroepoço

de Alcalá; a leste pelo mesmo cainiidio da Torn; paia Monchique,

pela Senhora do Verde, e ao sul por terras de vários proprietá-

rios. Quasi no {)arallelo do muro que fica ao norte a linha que

passa pelo cenlro do primeiro de oeste (n.° 2) ao sexto inonu-

mento mede 115 metros, e do S(;xto ao sétimo, estando este em

terreno alto de D. Maria Firmina, de Alvor, ha IGO metros; o

(jue perfaz na linha total uma extensão de 275 metros.

A oes-sudoeste do muro do caminho para o poço e a uns 200

melros, em monte elevado, lia habitações subterrâneas nfio explo-

radas, perto do casal de Francisco Furtado, nm dos proprietários

do cercado em que cslão os ditos seis primeiros monumentos, e

a uns 400 metros a sn-suesle do monumento n." (5, no sitio do (ca-

sarão das Freiras, ha outros similhantes covões, estando umd'elles

mui visivel junto de um forno de cal.

Ao norte do monumento n.° \ , em terreno de José Marques

da Fonte, confinante com a cerca de José Vicente, assim como

em mais sitios jtroximos, ha indícios de outros monumentos per-

tencentes a esta necropole, os quaes, do mesmo modo que as ha-

bitações subterrâneas, deixei de explorar, por ser limitado ao nu-

mei"0 de quarenta dias o prazo (jue o líoverno me designou para

os numeiosos trabalhos de que me tinha incumbido.

Outros similhantes vestígios se acham a maiores distancias

até o ultimo moinho da ribeira do Verde, entre a ribeira do Fa-

rello e a de Arão, entre esta e a de Odiáxere, e nos muitos pon-

tos que a carta paleoethnologica indica principalmente na fregue-
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zia da Mexilhocira Grande, os qiiaes não podiam ser estudados

por atacado, ou mediante quacsquer reslricções contrarias aos íins

que o explorador consciencioso deve s<Mnpre ter em vista. Alli fi-

cam, pois, indicados a futuros exploradores, para que a lodo o

tempo não se diga que tantas cousas dignas de minucioso exame

escaparam á minlia observação
;
pois talvez até o fim d'este século

apparcça gente que sniba comprehender o alcance d'esles estu-

dos.

A perspectiva, abrangendo proximamente de oeste para leste a

extensão de 320 metros, mostra as cotas dos pontos que occupam

os monumentos desde 3"',20 até 10'",80, o abatimento a que os

agentes meteorológicos e outras causas reduziram a monticulação

artificial o as respectivas distancias relativas, assim como a

planta, representando com orientações diversas os eixos longitu-

dinaes das construcções, deixa perceber que não foram determi-

nadas por superstição religiosa; pois o 1.°, 3.° e 4." apontam

para sueste, o 2." e 7.° para les-sueste, o 5."' e o 0.° para o sul.

Dados estes esclarecimentos, descreverei pela ordem marcada

na estampa i cada monumento c os seus respectivos caraclerisli-

cos induslriaes.

No volume i, pag. 213 a 239, deixei descri pto o monumento

n.° 1 ligurado na estampa u-a; mas, como já disse, vou aqui re-

produzir aquella estampa, a fim. de poder ser mais facilmente com-

parada com as dos ditos seis monumentos explorados em 1882

sob a minha direcção. «

O monumento n.° 1 da necropole de Alcalá é o que vai aqui

figurado na estampa u. N'csta estampa íiguro a planta e o corte

longitudinal em perspectiva passando [)clo centro, na escala de

1 : 100. O monumento é um perfeito dolmen. A sua crypta poly-

gonal, tirante a circidar, c composta de oito alentados monolitlios

de grés, da altura do 2"',30 a 2"',50 com varias larguras ate

l'",00, e externamente reforçada por outra ordem de monolitlios

de grandes dimensões, encostados aos primeiros, todos dispostos

com inclinação convergente para o alto do eixo perpendicular.

(Js dois primeiros monolitlios laleracs são postos de modo que os
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seus lopos ficam IVoíileiros c (juasi a 0"V.)0 do dislaiicia, íor-

inando assim a entrada da crypla pani poder ser leeliada eoiii

uma pedra de eiieoslo á leieão de poria.

A estes dois monolithos adherem os latcraes (pie foiínam o

vcslibulo, a cuja entrada externa encosta transversalmente outro

(pie fecha como j)orta lodo o monumento, tendo pela paile de lóra

(luas grandes [)edras encostadas c cravadas no solo para se man-

ter lirmc. Esta porta aponta para sueste, correndo o eixo (jue passa

pelo centro no sentido de noroeste. O maior diâmetro transversal

da crypla mede 2'",(J0 e o longitudinal 2"', 70. Da porta externa

alé á entrada da crypta lia no vestiliulo o comprimento de l'",60,

na maior largura i"',40, e na entrada externa 0'",05.

As Ires lages de grés figuradas na estampa ii com as letras

a, h, c, acliando-se caídas sobre o pavimento, julgo lerem servido

de ledo ao dulmen. Todas apresentam n'uma face numerosos

sulcos abertos em diversos sentidos, que liem podem ser symbo-

los, emblemas, signaes de significação reservada, ou talvez (js ini-

cies de uma paleograpliia rudimentar, em que parece haver uma

certa harmonia intencional, que longe estou de poder inter[)relar,

e por isso aqui os rccommendo aos especialislas habituados

a decifrar os mui arriscados enigmas inherenles aos grandes mo-

numentos que os antigos habitantes d'este solo mui piedosamente

erigiram e consagraram á memoria dos seus maiores. Observa-

das, pois, com cuidadosa altenção as toscas gravuras que reves-

tem aquellas lages (que logo mandei arrecadar na administração

do concelho de Villa Nova de Portimão) mais parecem conter ca-

racteres convencionaes de uma escriplura que tendia a desenvol-

ver os seus cmbryões, do que um simples e caprichoso modo de

ornamentar as pedras. As gravuras das pedras de Alcalá, insisto

eu ainda, não parecem relacionar-se no eslylo ás que Lubbock

(Llwmmc préhistorique, capitulo v) descreve no norte de Ingla-

terra, na Escossia, na Irlanda, na illia de Malta, na Noruega e na

Dinamarca.

Não se [lareccm lambem com as ([ue o sr. Sivelo. na sua

obra das Aii(i(/ucdades ilc Galicia. diz ter encontrado n"a(pielle



reino, sendo algumas pintadas de roxo e de prelo, nem com as

que o sr. Gongora descobriu com embutidos de bilume vermelho

em cavernas, em rochas e pedras de dolmens, que descreve e re-

presenta no seu livro das Aniiguedades prehistoricas eh Andaluzia,

nem fmahnentc com outras encontradas em Cangas de Onis, nas

Astúrias, ornando uma pedra de dohiien.

Nas de Alcalá não ha círculos concêntricos, nem desenhos de

instrumentos, de barcos, de aslros, de corações, de sistros, de fi-

guras humanas, de animaes ou de arvores, mas porventura os

primeiros traços elementares de uma escripiura propriamente pe-

ninsular, já bem figurada nas lages toscas de grés da necropole

da Fonte Velha de Bensaírim, de que em seu logar darei algumas

estampas, em sepulturas de Ourique e de Almodovar, de que ha

copias na bibiiolheca de Évora, e n'outras pedras que na Hispa-

nha íòram vistas e copiadas pelo sr. Hubner, cuja interpretação

está promettida pelo meu amigo sr. João Bonança na sua mui va-

liosa Flistoria da Lusitânia e da Ibéria. Não se julgue, porém, que

eu queira identificar as gravuras de Alcalá com as inscripções de

Bensaírim; pois entre umas e outras deve haver tão grande dis-

tancia, como entre as duas epochas que as separam.

Conhecida a construcção do monumento n.'' 1 da necropole

de Alcalá, poderá formar-se approximada idéa do tumnlm que o

envolveu e cobriu, observando-se no volume i d'esia obra, pag.

:215, o corte representado na estampa n. Uma camada (h) pedra

serviu de assenlamenlo ao outeiro artificial, seguindo-se-lhe ou-

tra de pedra miúda, e finalmente a ultima de pedra menos miúda

coberta de terra; o que obriga a inscrevel-o no género dohiien

sob iumulus.

No mesmo volume i mostro nas estampas iii e iv os typos das

pontas de frecha, de lança e das facas de silex, bem como das

contas de calaíte *, de schisto, de serpentina, e dos alfinetes de

' Cojii as conlas apparocou um pedaço não Iralialliado de calaílc, f|ue mostrarei a

quem pozcT em duvida uui Ião siííiiiíiealivo dcscoiniiiiciito. Já lallei uVslc assimipto,

liias ainda o repito jiara podèl-o renovar ii.i leudiranea dos leitores. rar(M'e, jjnrtanto,







osso, (jiic o Dioriiimenlo conlinlia; lui.s estampas v c vi figuro os

machados, (jiixíÍs í! escopros de pedra; na vii os graes de })edia,

ii;t, Mii uma placa de sciíislo com gravuras e na ix uns íingmeiílos

de louças oruauieuladas de grosseiros sulcos. Não é, porlaulo,

necessário repelir aqui essas oslampas, mas devo advertir <iue

nenliuui arlefaclo melallico se manifcslou, tendo o moniunento

sido completamente explorado.

O monumento figiwado na cslampa in, c que na estampa i é

indicado coui o n." 2, foi construído n'um espaço excavado até á

|)rorunditladc de 2 metros e talvez mais alguns cenlimetros.

Quinze lages toscas de grés vermellio de varias larguras,

tendo f]uasi todas {"",^0 de altura, e unindo-se lateralmente em

volta circular, determinam a configuração de uma crypta, cujos

diamelros se cruzam com 2'",80 a 2'",90, a que adliere um corre-

dor de 8"',20 de comprimento, formado [)or duas fileiras das mes-

mas lages de giés |)roximamente parallelas.

K este corredor repartido em quatro secções poi' meio de ba-

quc a calaíte, embora não conste Iiaver-se modernamente descoberto nos terrenos de

Portugal, ou foi acbada pelos mineiros neolitliicos e foram elles os próprios fabricantes

das contas, de que tão bellos exemplares apparcceram na necropolc de Alcalá, ou a

matéria prima era aqui trazida de alírum deposito então conhecido na Europa, podendo

finalmente ter vindo da Ásia, de estação cm estação, do mesmo modo que, antes da

descoberta da índia, chegavam a toda a parte as especiarias e muitos outros productos

Uo Oriente sem ser directamente levados pelas caravanas senão até umas certas esta-

ções, d'onde o commercio as transportava para oulras, e assim succcssivameiite até á

sua mais longiu(|ua distribuição.

Não parece, porém, |)rovavel que a calaíte fosse imporíada do Oriente em matéria

bruta, quando podia vir manuraelurada i)ara facilitar o transporte e tornar-se mais va-

liosa como artefacto de permutação.

Ao mesmo tempo o facto de não se ter aciíado no nosso território (tão pouco ex-

plorado por emquanto) não prova que nunca se achasse, ou não se podcssc descobrir

n'um tem[)0 em que á vigilância dos homens não escapavam outras pedras de que fa-

bricavam suas armas de guerra, instrumentos de trabalho e vários adornos, taes como
a íibrolite, a lydite, o quartzo crystalliiio em grandes massas, a serpentina, a arago-

nite c tantas outras de que no começo d'este século ainda não havia noticia, mas que

posteriormente hão sido colligidas.

tm vista, pois, do tosco núcleo de calaíte que achei associado a contas da mesma
substancia, não me repugna admittir a possibilidade de ter este mineral sido alguma

vez achado neste território.

Que os sábios emprehendam explorações em grande escala, ([ue assim acharão

muitas cousas de que por ora não ha conhecimento.
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tentes ou topos de pedra de pouca saliência para servirem de en-

costo a pedríis divisórias ou portas de separação. A primeira sec-

ção representa o vestihulo desde a poria externa, ainda assigna-

lada até á primeira interna, que mui perfeitamente se conservava

firme e reforçada, assentando n'um plano inferior com O^^jSO de

altura, que era quanto lhe restava da sua primitiva elevação.

O vestíbulo, lendo de comprimento 2'",20 e de largura média

0'",75, corre em declive desde a entrada externa até á descida

para o pavimento geral, indicado no perfil com 0'",r)0 mais baixo.

Do vestíbulo passa-se á segunda secção, ou camará de forma qua-

drada com 0"\80 por lado, que tem por limites os topos de dois

batentes encravados entre as lages dos alinhamentos fronteiros,

destinada talvez para a porta poder ser encostada a uma ou ou-

tra parte quando fosse preciso entrar no monumento; pois dá-se

o caso de ser para dentro que ella abre e o de ajustar a sua lar-

gura entre os batentes laleraes.

D'estes segundos batentes internos até os últimos ha um cor-

redor ou galeria com 4"\40 de comprimento c 0"',80 de largura,

c dos últimos batentes até á entrada da crypla uma como ante-

câmara quadi'ada, das mesmas dimensões da que precede a ga-

leria, não tendo, porém, signal de ler lido porta. A linha que de

sueste a noroeste corre pelo centro da porta externa e da crypla,

mede portanto internamente 1 1 metros de extensão.

Pelo perfil ou corte longitudinal da conslrucção se observa

estar o vestíbulo n'um plano decrescente mais elevado do que o

pavimento geral, e que no corredor faliam cinco ou seis lages no

flanco de nordeste e duas no de sudoeste.

Não são, porém, a(|uellas as únicas pedras deslocadas da

conslrucção primitiva, como parece ter sido. Basta simplesmente

ver (pie os flancos do vestíbulo logo á entrada não excedem a al-

tura de 0"',25 para se |)erceber que ninguém poderia por alli

[lassar se sempr(! assim tivesse sido.

O monliculo estava completamente arrazado, não havendo iia

terra compacta que enchia o monumento uma única pedra de

grandes dimensões; o (jue me fez sup[)oi' que leriam sido tiradas
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pura roíislrucrões Iodas as da coberlura o miiilas das í|iio allca-

vani os ílancos da galeria aló á poria oxicnia, sendo de[)OÍs em-

parelhado o terreno, a fim do poder ser mais íarilinenle cnlli-

vado.

Apesar, porém, de íallar o significativo signal do monticulo,

pareceií-mc comtudo notar ainda uns restos de elevação artificial,

e, para que não me ficasse duvida alguma, tracei um córie rectan-

gular de pouca largura, que acertou em passar por quasi toda a

extensão do monumento.

Foi enião completamente desentulhado. Do lado de oeste as-

sentava, porém, sobre o topo de uma lage do circuito da crypta

uma pedra que não medi, mas que certamente leria uns 0"Vi()

de espessura c mais de 1 metro de comprimento, como indicando

que todo o circuito superior fora guarnecido de similhanles pe-

dras para manlerem firmes as lages do revestimento interno e ser-

vir de assentamento do tecto.

Devo porém considerar que muito antes da extracção inlen-

cional de tão enorme quantidade de pedras, pela maior parte de

grandes dimensões, tivesse havido algum arrombamento, que per-

mittisse a invasão das terras que as correnles pluviaes alli reco-

nhecidamente depositaram; pois tudo quanto jazia n'aquelle de-

posito estava envolto e disperso numa como sedimentação bre-

chifera de notável dureza.

Se tal arrombamento foi accidental, ou praticado por aslulos

profanadores, não se pode affirmar, porque nenhum indicio espe-

cial me permittiu descobrir a causa que deu franca invasão ás

terras que ficaram enchendo aquelle espaço.

Felizmente, os profanadores que arrancaram a pedra bruta

de menos custosa extracção, não destruiram lolalmente o monu-

mento, nem quizeram aproveitar-se do que elle continha. Não lhes

pareceu, pois, haver alli thesouro que valesse o Iraballio da ex-

cavação, e a isto devi eu ter ainda achado o que era provável

existir n'um edificio d aquelle género, que tantas fadigas custou

desde o penosissimo transporle do seu alentado matci'ial.

A invasão das aguas e das leiras linha deslocado e envolvido
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tudo. A desordem íoi enorme. Nenliuin osso ficou inteiro, e ú lou-

ça, que era abundante, succedeu igual desastre*.

Perdidas todas as relações de connexão, que cerlamenie houve

na eollocação das relíquias humanas e dos ulensilios que as acom-

panharam, não íoi possível perceber qual havia sido o systema

que regeu o encerramento dos mortos, que tão grande e traba-

lhoso monumento mereceram á |)iedosa veneração dos su[)erví-

ventes..

Não appareceu um único signal de cremação, e comtudo não

se pode affirmar se tantos ossos quebrados proviriam do choque

das pedras e terras transportadas pelas correntes pluviaes para

o interior do monumento, ou de ter sido exhumados de sepultu-

ras em que os cadáveres fossem entei'rados.

A galeria parece, porém, esclarecer um tanto esta duvida; pois,

não obstante haver sido superiormente arrazada, conservava al-

guns vestígios de amontoamenlos de ossos partidos, separados por

curtos intervallos; e teudo-se em lembrança que entre as duas

ultimas portas mede 4'",40 de comprimento e de largura 0'",80,

cm Ião apertado espaço não podiam caber cinco ou seis cadáve-

res estendidos, e, portanto, ou eram dobrados pelas articulações

superiores das pernas c encostados ás paredes, ou os enterramen-

tos se faziam em sepulturas isoladas, e o dolmen era apenas um

ossário destinado ao deposito dos restos humanos, armas e uten-

sílios de cada individuo; e se assim succedía em certo numero de

' No volume i, pag. "219, indiquei o sitio de Peg-os Verdes como sendo o mais pró-

ximo de Alcala, era qnc afUora com maior possança o grés vermellio, quo mais parece

idcníilicar-se ao que foi empregado na construcção dos monumentos da necropolo. O sitio

de Pegos Verdes occupa uma altitude de 105 metros a oes sudoeste c distante de AlcaLi 1

kilomctros cm liniia recta ; mas para ser seguido este caminho mais curto, se as condições

orograpliicas do terreno não sollreram sensível alteração, seria preciso atravessar a ribeira

do Farello, o riheiro, seu allluente, que corre a oeste de Tegos Verdes, e vencer as accidcn-

tações de um trajecto compreliendido entre aípiella altitude de 105 metros e as que prose-

guem com 70 e 71 até á de 74 cm que está Alcalá, se é que a menor dislancia não estava

então descoberto algum tracto d'a(pieila roclia de mais fácil extracção e transporte, de

(|ueos conslructores s(! utilisassem; pois Alcalá, apenas distante uns 100 metros do car-

bonífero inferior, assenta na faxa de grés vernieiho (pie passa entre o carboiíilero e o

jurássico desde o cabo de S. Vicente até O (luadiana.



casos, a própria conslrnccão do dolmen porloria s(;r dolcrminada

(piando já houvesse um crescido numero de sepulturas a exliu-

mar, a íim de que os ossos dos (loe lV)ram duraule a vida apre-

cinveis com[)anlieiros e dignos de memoria dos (jue íicíiram, Ti-

vessem ahiigo mais seguro e venerado.

E possivel (jue lambem houvesse no dohnen algumas inhuma-

ções, mas não em eslado de se afiançar.

Emíim, com referencia á signilicacão elhnica dos ossos, deví>

absler-me de emillir (piahpjer conclusão, por isso que não me foi

possivel recompor um único craneo com a abundante porção de

fragmenlos (jue reuni; entretanto, achando dois ossos fronlaes

com excessiva distancia entre o opryon e o bregma, julgo poderem

representar o typo dolichocephalo.

Pelo exame dos maiores fragmentos dos ossos longos apenas

liquei percebendo ipie não diífeiiam do aspecto geral dos que cm

melhor estado de conservação se manifestaram nos depósitos neo-

lithicos d'aquella região, como se todos pertencessem a indivíduos

da mesma estirpe.

Õs ossos de animaes eram numerosos: colligil-os seria tarefa

inútil e fastidiosa; mas eslremal-os com intencional selecção era

necessário. Foi o que fiz, e assim reconheci os dos géneros Bos,

Cervns, Sus, Lepus, Capra e os de algumas aves.

O boi. o veado, o javali, a lebre, a cabra e as aves somente

podiam significar us alimentos de que podiam carecer os sepulta-

dos, ou o fructo com que a certeira frecha de silex, dardejada

poi' adestrados caçadores, tinha alimentado os que. ainda acom-

panhados d'essas armas e outros ulensilios, jaziam n'aquelle

tranquillo repouso, esperando o momento do seu regresso á

vida.

Intencional cabimento alli tiveram também as conchas dos

molluscos marinhos dos géneros Mytilus, Oslrea, Patella, Turbo,

Cassis, Cardiam, Turritclla e Pectuncidus. talvez como signal com-

memorativo de uma antiga industria alimentícia, que não devera

esquecer aos que tinham de resuscitar.

Por todos os modos, emfim, parecia revelar-se a já mui nu-
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Iriíla crença da rcsiirreição, obrigando' porém aos mesmos dm'os

Irabalhos da vida anterior, e por isso Uido quanto h;ivia perlcn-

cido a cada individuo, ficava com clle jazendo, para que nada lhe

fallassc no aventurado momento em que lhe fosse preciso.

Na estampa iv vão figuradas nove frechas de silex de diver-

sos typos, cxtrahidas do monumento: a de n." 1 indica a forma

d(; hase rectilinea, as de n.°' 2 e 3 a de base convexa, e as de

n/'' 4 a 9 as de base mais ou menos concava.

Pela maior parte estavam dispersas, achando-se duas dentro

de um torrão de terra e ainda algumas com os ossos que pare-

ciam ter sido grupados em montículos na galeria.

De silex achei também alguns núcleos, lascas cortantes, uma

faca inteira e fragmentos de outras, assim como lascas de schis-

to, um brunidor da mesma rocha e outro de quartzo.

Na estampa v, assim como na antecedente, lodos os objectos

se apresentam com as próprias dimensões: a figura a parece ser

um amuleto a que falta a extremidade superior, em que deveria

ler havido um orificio ou entalhes lateraes para se trazer penden-

te; na face convexa anterior a pedra foi lavrada com dois sulcos

longitudinaes, cortados transversalmente por outros dois formando

na secção central uns quadrilatei'os, e d mostra a espessura

d'essa alfaia, que em seu tempo logiou porventura o conceito de

grandes virtudes; 6 e c são duas lascas cortantes de crystal de

rocha da forma de frechas, mostrando h' e d as suas espessuras;

ã e d! figuram com a sua ténue delgadeza dois alfinetes de osso,

lalvez de segurar e enfeitar o cabello ; e e e' dois fragmentos de pin-

jentes de barro avermelhado com orificio n"uma extremidade; a

leira /"indica Ires contas de schisto sub-cylindricas e a leira g qua-

tro contas de calaíte, sendo da mesma substancia a que fica mais

próxima do amuleto.

A rodella mais lenue, que figura no outro lado da estampa,

c de aragonite; poderia ler sido usada como conta, se não fora a

sua fraca espessura, ou como botão.

Appareceu envolto na lerra um fragmento de bracelete de

,schislo, mas iiãn foi achado oiilro de pcctumuliis, cuja valva alli
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cxislia com signaes de llie ler sido deslacado lodo o l)ordo pela

acção da serragem. Se o livesse enconlrado e íôsse eslampado com

os 11 cenlimelros que liidia de diamelro *, não lallaria (jiiem o

tomasse como prova de haver cnlão chegado ale o Algarve aqiielhi

genle indiana de mãos pequenas e pulsos (h;lgad()s, a (jikí se allri-

buiram os punhos curiós das espad:is de bronze, como se o pulso

de uma pessoa joven, a que aquella jtrcmJa aríistica livesse sido

destinada, devesse ser grosso c rolnislo para luclar com os .-ilhle-

las do seu lempo e como se em lodos os lempos e em Iddas as ra-

ças não houvesse e livesse havido sempre mulheres de mãos pe-

(juenas e pulsos delicados.

Havia enlre os dilos objeclos alguns pcrculores de Aírma es-

phcroidal, sendo um de diorile baslanle pesado, e nm inslrumenlo

de calcareo branco, apenas esboçado, de aspeclo cvlindrico, simi-

Ihanlc a oulros enconlrados nas gruías de Cascaes e em diversas

eslações neolilhicas, mas a que alé hoje ninguém Icm altribuido

uma delerminada significação senão Carlos Ribeiro, que chamou

insignias de aiictoridade aos cylindros que encontrou no monu-

mento da Folha das Barradas em Cintra (que denominou sepul-

tíira, lendo 19 metros de comprimento) c no dolmcn de Monte

Abrahão '^

Quanto a mim, nenhuma idéa concreta ouso emittir acerca da

significação de taes artefactos. Não sei se á forma cylindrica se

ligava algum preconceito religioso para poder julgar que os rolos

ou cylindros de pedra tivessem sido symbolos de uma determi-

nada veneração; não posso julgar que fossem instrumentos de

trabalho, vendo que são de calcareo brando, sub-cryslallino, spa-

thico, ou marmóreo, e porque nos exemplares que conheço não

' o sr. Mac Thcrson achou n"uraa caverna, perlo da Alliama de (iranada, denomi-

nada La cueva de la mujcr, c que com este titulo descreve, um bracelete de concha

que representa na estampa viu, fig. 3 da dita obra, tendo apenas 8 )^ centímetros de

diâmetro. Tand)em liaveria alguma indiana enterrada em La cucva de ia vuijev?...

- Carlos Ribeiro, Noticia de alrjumas cslacõcs c monumcnios prcliistoricos. ISSO, pap-.

/li, 42 o 84.
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me parece haver indicio de algum uso, que permilla conjcclu-

rar-se; noto, porém, reíerindo-mc a um exemplar do dolmen de

Monte Abrahão, existente no museu da commissão geológica, ha-

ver nos planos extremos ligeira convexidade e em alguns, como

cm dois que achei, não serem esses planos preparados de modo

que permiltissem a coUocação vertical, como ainda assim se pode

conseguir de outros exemplares; mas, não havendo em todos ao

menos uma base regularmente plana, esta circumstancia deixa

perceber que taes objectos não furam intencionalmente prepara-

dos para ser levantados: n'esle caso poderiam ter sido emprega-

dos como assentadores de alguns tecidos para abater a aspereza

própria de certas substancias empregadas na tecelagem, taes

como o esparto e o linho, íazendo-se girar em torno do eixo, so-

bre a léla estendida n'uma lage plana, como o são muitas, e de

grandes dimensões, que fornecem os schistos estraliíicados, ou

aplanada com pedras de grés molhadas.

Parece, pois, não ser demasiado aventurosa e temerária esta

conjectura, occorrendo, mui naturalmente, de (|ue regidez ficariam

os tecidos de toscas filaças dos linhos indigenas da Lusitânia, do

esparto (Stipa tenacíssima, Linn. iirol.), indígena e vulgarissimo

em todo o Algarve e na Ilispaiiha meridional, ou de quaesquer

outras substancias fibrosas, lextis, ou filamentosas, que jcá então

se aproveitassem para o vesluario, se não fossem logo molhadas

e corridas a cylindro ou a brunidor antes de ser conchegadas á

pelle.

Não podia escapar este complemento indispensável, porque

era o corpo humano que o reclamava á arlc do tecelão.

Para esta o|)era(;ão de aperfeiçoamento nos tecidos seriam

mui provavelmente empregados inuitos dos numerosos brunidores

de pedra que com frequência apparecem nos depósitos neolithi-

cos, sem que até hoje se tenham imaginado industrias suflicien-

tes para dar cabimento a tantos inslrumenlos da mesma feição,

e hnalmenle seriam inventados os cylindros de calcareo como

mui a[)tos para produzir um assenlamento mais [tarelho e re-

gular.
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Não ]u\<^o, ()orlnnlo, admissível (jiie o cyliiidio »l(! (-.'ilcarco

fosse insiijnia de auctoridade *; pois não se pode com|»reliender

de (jiio iiiodõ a auctoridade usaria utna lai insiynia-, tanlo mais

pesando 5:235 grammas um dos cylindros extrahidos do monii-

menlo da Follia das IJarradas.

Na verdade, acho um tanlo pesada a insignia, mesmo para

se pendurar ao pescoço de um boi, e muito mais pesada para en-

feitar uma auctoridade. Felizmente as insignias acluaes somente

são jiesadas a quem quer pagar os direitos de mercê, o S(Mlo e o

registro; o que bem mostra que isto por aqui já vai querendo

sair da ultima idade da pedra.

Poucos mais artefactos de pe(b"a foram achados, sendo notá-

vel que apenas alli houvesse um fragmento de machado de schisto

ainphil)olico. Fstavam, porém, envoltos na terra dura três graes

de calcareo branco e alguns fragmentos de mais quatro. Um dos

graes vai figurado na estampa v com o n.° 2, numero que o mo-

numento tem na estampa i.

Os graes de pedra de pequenas dimensões poderiam ter ser-

vido para preparar hnimentos e outros remédios com que os me-

zinheiros cirúrgicos do tempo já sabiam acudir á humanidade en-

ferma, e serviam também, sem duvida alguma, para moer tintas

vegetacs e mineraes, com que pintariam algum vestuário de mais

apurado luxo, armas de guerra, ornatos e a propiia pelle com

vários traços e laivos de singular capricho, como actualmente

usam ainda muitos povos selvagens em diversas regiões do

globo.

A prova de que nos graes de pedra prehistoricos se prepara-

vam varias tintas achei eu primeiramente n"um de calcareo bran-

do, que descobri com cinco percutores esphereidaes de quartzo

opaco n'uns terrenos proxirnos da margem esquerda da ribeira do

Almargem, perto do Tavira, e que conservo nas minhas mais re-

' Carlos iíihcirn, olira cit., pag. í i, liiilia "23.

»

' klem, pag. 84, linha l.\ (ifí. 89.

10
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centos collecções : pois estava todo internamento guarnecido de

uma lista escura, que parece ser um residuo de manganez.

Depois, quando explorei a preciosa necropole de Alcalá (a

que ninguém tem dado a minima importância) apparecou outro

gral, (|ue figuro na estampa xv com o n.° 5, tendo adiíerente

n'um lado da sua concavidade uma pasta de finissima tinta ru-

bra, como aquella que eu tinha encontrado no monumento da

Marcella^ dentro de uma urna de louça, e de que dei noticia no

volume I d'esta obra, pag. ^72.

Ora, a diminuta quantidade de tinta que fora preparada n'um

limitado espaço do gral não chegava certamente para pintar teci-

dos, armas de guerra ou adornos, mas seria sufficiente para en-

feitar o rosto com um certo numero daquelles traços tortuosos

que ainda são primor da ultima moda entre os habitantes da

Terra do Fogo, que o estreito de Magellan, como dizem os fran-

cezes, descoberto pelo nosso tão esquecido Fernão de Magalhães,

separa da orla meridional da republica Argentina, em a America

do Sul.

E não tomem os leitores á conta de barbárie o uso da tatua-

gem ou pintura da pelle na ultima idade da pedra, por isso que

na epocha que vai correndo a pintura não somente é cuidadosa

compostura de muitas pelles, como dos próprios cabellos logo

que começam a ser atacados pelo devastador nevoeiro dos in-

vernos.

Então a pintura, tanto seria caprichoso adorno da graciosa

mocidade, como entre os guerreiros, mascarando as doçuras do

rosto humano, um meio de inspirar temoroso terror ás tribus ini-

migas: agora é uma arte que tem escapado ao museu das Janel-

las Verdes, uma arte, digo eu, com que a invoncivel decrepitude

ousa, com seus arteiros endjustes, querer illudir os incautos e

ainda os mais experimentados nos desenganos da vida.

A pintura da pelle, datando dos tempos paleolithicos, chegou

pois até hoje, e vai navegando a pannos enfunados, lendo pas-

sado por variadas phases, sem mesmo escapar aos usos religiosos

das civilisacnos clássicas.
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Verrius, como refere Plinio ', cila uns auclorcs que altesta-

vam ser uso pintar-se com minio, nos dias d(; fesla, o rosto da

estatua de Jiipiler, do mesmo modo (jiie os triiim[)liadores, como

Camilliis, pintavam o corpo.

No tempo de Plinio vigoravam em Roma os mesmos costumes:

quando havia banquetes Iriumpliaes, eram coloridas as essências

que n'ellas deviam figurar, e os censores tinham a seu cargo man-

dar pintar de vermelhão a estatua d'aquella já mencionada divin-

dade.

O mesmo praticavam os elhiopes, pintando de vermelho o

corpo e as estatuas dos seus deuses.

Diz finalmente o celebre naturalista, que Theophrasto attri-

bue ao atheniense Callia a descoberta do minio noventa annos

antes do archontado de Praxibulo, correspondente ao anno 349

da lundação de Roma, ou pouco posterior ao patriótico sacriíicio

de Códro, ultimo rei de Alhenas.

O uso das tintas rubras é, porém, muitos milhares de annos

anterior á instituição do archontado de Athenas, porque o minio,

a hematite rubra, o ocre vermelho, a limonite e o cinabrio, que tam-

bém se denominou ethiopc, tem apparecido em depósitos neolithi-

cos, assim como alguns d'esses mineraes colorantes nas próprias

cavernas dos tempos quaternários.

Antes da industria manufactora da pedra ter chegado a pro-

duzir graes de calcareo branco, de que ha exemplares parecendo

torneados, como são alguns da minha collccção, sendo já usadas

as tintas mineraes e talvez mesmo algumas vegetaes, mui prova-

velmente seriam preparadas n'umas pedras toscas que se acham

' G. Plinii secundi, Naliir. Hisl., lib. xxxiii (vii), 1. -Invciiitur in argcntariis ine-

tallis minium quoque, et nunc inter pigmenta magnic auctoritatis, et quondam apud
romanos non soluin maxima>, scd etiam sacríe. Enumerai auctores Verrius, quibus cre-

dere sit necesse, Jovis ipsius simulacri facicm diebus festis minio illini solitam. trium-

pliantumque corpora: sic Camillum triumphassc. Hac religione etiam nunc addi in un-
guenta ccenaj triumplialis, et a ccnsorihUvS in primis Jovem miniandum locari. Cujus rei

causam equidem miror: quamquani et liodie id expeti constat Aetliiopum populis, to-

tosqne eo tingi próceres, liuncque ihi deoruni simulacris colorem esse. Quapropter dili-

gentius persequcmur omnia de eo."



148

com nma e ás vezos iiiuilcis cavidades, (jiie a |)iincipio alguns ar-

clieologos julgaram ser iiitciicionalmeiíle aberlas para que os de-

dos segurassem com mais firmeza essas pedras, geralmente con-

sideradas como percutores.

Com effeito, algumas das que lêem cavidades mostram o bordo

bastante picado pela acção de percutir outras pedras, mas nem

sempre essas depressões se acham dispostas de um modo vanta-

joso para a firmeza dos dedos, como se vê n'aquellas em que ha

duas cavidades oppostas, n'um só lado duas ou Ires um tanto

distantes entre si, ou dispostas com irregularidade.

Supponho, pois, que as pedras com cavidades, mas sem si-

gnaes de percursão nos bordos, focam os primeiros graes manu-

facturados, e que aquellas em que ha cavidades e bordos picados

serviriam de graes e percutores, assim como as que mostram li-

geiras depressões dispostas de modo que os dedos as possam oc-

cupar sem constrangimento, seriam simplesmente percutores.

Julgo, finalmente, que os mais antigos graes de preparar tin-

tas foram algumas conchas d'aquellas que aos milhares se acha-

vam dispersas nas praias marítimas, e que seriam preferíveis as

dos Pccluncidos por serem bastante concavas, resistentes, lisas e

bem equilibradas, as. das Patellas, dos Mytilus e ainda outras.

No volume i, pag. 224, me referi a uma Patella de dimen-

sões muito maiores que as das espécies viventes nas rochas da

costa marítima do Algarve, accessiveis á observação. Estava no

monumenlo dolinenico de Alcalá n." 1.

Foi intencionalmente aproveitada e amolada em pedra de grés

a parte mais proeminente da face convexa para se poder manter

em eipiilibrio. Esta concha, duianle a vida do mollusco, foi ata-

cada por uma ou mais espécies de Fornminiferos, tanto na crosta

como na superlicie interna, mas nenhum dos orificios chegou a

atravessar lhe a espessura, e julgo (pie j)oderia ser semihirada

por mais de uma espécie d'esses microscópicos viventes, de que

já se conhecem talvez mais de mil espécies, por haver alguma di-

versidade lia hiriíia (h»s (irilicios |)erfurados.

A concha ajipaniceu revestida de lun deposito avermelhado,
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que [)ó(lc sor provcnKMilc das (lesaggrííganõíis dct gió.s, om nísidiio

do uma saiiguinca ar^^llosa que tivesse contido; o (jiie não seria

caso único; pois refere o dr. N. .loly ', que o sr. Hruii, diníclor do

museu de historia natural de Montauban, encouliou em nnmi(juel

uma valva de Cardium com boa e bem conservada porção de he-

matite ou sanguiiiea em pó, e juntamente um instrumento de osso

que poderia tei- seivido para fazer a tatuagem; que a hematite

pulverisada foi também descoberta em Monlaslruc pelo sr. Pecca-

deau de L'Isle, em Dordogne por Larlct e Clu-isly, e na Bélgica

pelo sr. Diipont; (jue, finalmente, os homens da idade do rangifer

já ulihsaram a hematite vermelha, talvez misturada com gordura

para pinlar ou untar o corpo, como depois |)raticavam os Pictes

da Gran-Bretanha e praticam ainda muitas tribus selvagens da

America.

O sr. Cazalis de Fondouce descobriu cousa mais conq)lela n'uma

caverna do Gardon, também da idade do rangifer, e foi uma con-

cha com hematite e junto d'ella o pilão correspondente, como

também refere o dr. N. Joly, citando a memoria intilulada Lhom-

me du Gardon, em que o sr. C. de Fondouce havia registrado este

seu descobrimento.

Portanto, na nccropole de Alcalá, achando-se uma concha im-

pregnada de tinta rubra, calhaus com cavidades e numerosos

graes de pedra, havia a serie dos objectos que hão sido reconhe-

cidos como empregados na j)rcparação das tintas desde o meado

quaternário, em que o rangifer mais se desenvolveu e em griuide

parte alimentou muitas populações da Europa até o fim do pe-

ríodo ncolithico, quando começavam a raiar aqui, dos lados do oc-

caso, os primeiros lampejos da metallurgia.

As louças estavam feitas pedaços : colligi ainda assim alguns

fragmentos que melhor me pareceu poderem i'epresentar os diver-

sos vasos de ipie constava a baixella cerâmica. Predominavam as

formas da louça neolitliica, com excepção de um vaso, cujos h'a-

' Dr. N. Joly, Lkouone acaiil (es rniiaux. [»ag. "278.
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gmentos, sendo ligados, deram a configuração indicada com o

n.*^ 2 na estampa xvi.

A grande novidade fornecida por esle monumento foi um es-

tilete de metal do comprimento de 0™,074, 2 millimetros de lar-

gura e pouco menos de espesssura, terminado numa extremidade

em corte abatido, um tanto arqueado.

Feita a analyse chimica, reconheceu-se ser de cobre puro,

sem a minima percentagem de estanho, zinco, antimonio ou ferro.

Não imagino que applicação tivesse tido aquelle estilete. Se

não serviu para limpar as unhas de uma d'aquellas casquilhas

que se enfeitavam com conlas de calaite, bonitos alfinetes de osso

de cabra e conchas de berbigão, não ouso aventurar outra con-

jectura, se bem que também se pode julgar que a limpeza das

unhas não seria necessidade muito imperiosa n'aquelles tempos,

quando n'esta data ha ainda muita gente boa que não liga a isso

a minima importância.

Um só objecto de cobre e de taes dimensões n'uma tão grande

mansão mortuária parece poder significar um raro produclo de

uma nova industria, tanto mais manifestando-se associado a um

grande numero de artefactos de feição propriamente neolithica.

Este descobrimento obrigou-me a mandar miudamente rebus-

car as terras extrahidas, e foi então encontrada uma agulha de

cobre, que vae representada na estampa ix, fig. A. Appareccu do-

brada, mas tem o comprimento de 7 centimclros e a espessura

de 1 72 millimetro.

Um ténue filete de cobre nativo ou fundido, balido a percu-

tor sobre bigorna de pedra e depois aperfeiçoado pela amoladura,

daria o esboço da agulha. Para se lhe abrir o fundo foi amolada

uma [)arte da extremidade mais grossa e obtidas assim duas fa-

ces planas e parallelas, com um estreito instrumento cortante da

largura de 5 millimetros foi o fundo assignalado em ambos os la-

dos e depois aberto talvez com buril de silex, ficando com 1 mil-

limetro de largura e pouco mais de 2 de comprimento. A ponta

foi [)rovavelmente aguçada em pedra de grés.

Póde-se julgar mui perfeila com relação ao tempo a (|ue j)er-
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lencc, coiiKjuanto sejam mais di^Mias de admirarão as agulhas de

osso m/iijãíilenianas, ou dos últimos tem[)os (jualeruarios, acli.adas

nas eslações íraiicezas de Rocheberlier ((^liareiíle), da Grolle des

Fées (Gi ronde), da Laugeric-Basse, da Madelcinc, do Eyzics, de

Lorlhet (Altos-Pirenéus) e na de Saleve (Alia Sahoia); nas de

Goyet c Chaleux (Ikdgica), nas de Cresvvell e Kenrs llole (íngla-

lerra) e na de Allamira, cm Ilispaiilia.

Uma agulha de osso ou de cobre denuncia naquelles tempos

a existência de diversas industrias e uma já adiantada civilisa-

ção.

A agulha de osso nos últimos tempos quaternários era uma

necessidade. O homem sem algum vestuário não poderia resistir

ao rigor de uma temperatura excessivamente fria, como é com-

provada pelas aves e mammiferos, que, vivendo então nas plani-

cies de vários paizes da Europa, tiveram posteriormente de emi-

grar para o cimo das mais elevadas montanhas e para as regiões

polares.

Nos últimos tempos neolithicos, havendo já na Europa uma

temperatura mais elevada, e tanto que fez desapparecer lodos os

viventes que só podiam existir nas regiões do gelo, a agulha de

cobre de ténue espessura, que só podia ser empregada na feitura

de vestuário dos vários tecidos manifestados pelas palafillas e por

outros depósitos d'esse periodo remoto, significa um grande pro-

gresso de civilisação, por isso que o vestuário não era já tão im-

periosamente necessário á vida como na epocha anterior, que

também levou o bomem a procurar abrigo nas cavernas e n'ou-

tros legares.

Uns taes instrumentos de costura deixam pois deprehender

que a população de Alcalá não vivia no estado de nudez.

Ha, porém, n'aquella agulha, figurada na dita estampa, uma

circumstancia bastante singular, e é ter-se achado dobrada e com

mais outra curvatura a curla distancia do fundo.

Considero ser intencional esta deformarão, do mesmo modo

que assim lambem o entendi quando vi algumas lanças e adagas

de ferro com as laminas dobradas e torcidas, adiadas em Alcácer
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do Sal n'iima necropole da primeira idade do ferro, e que ha mui-

tos aunos jazem * nas arrecadações da academia de bellas arles,

destinadas para um imaginário museu, lambem ha muitos annos

sonhado por uns sábios, que até esta dala não mostraram com-

prehender cjue cousa deva ser uni museu de bellas artes, e um

museu archeologico, destinado a representar systematicamente as

antiguidades de um determinado território.

A deformaçrio dos objectos em certas sepulturas attribue o sr.

Cartailliac * a um rito funerário já diversamente interpretado,

sem que comtudo se possa aííirmar qual fora a sua genuina si-

gnificação.

O descobrimento do cobre e o da sua manufactura compro

-

vava-se ao mesmo tempo com a presença d'aquelle singelo arte-

facto. Uma nova phase eslava pois iniciada na historia do traba-

lho e do progresso industrial, comquanto a ultima idade da pedra

não ficasse logo exlincta, nem votados ao abandono os possantes

instrunu^nlos e utensilios então usados.

A presença do cobre, muito imaginariamente attribuida cá re-

pentina chegada de uma migração asiática, íjue tudo veiu aherar

e engrandecer á luz de outra civilisação mais adiantada, lefn no

meu conceito mui diversa significação.

Nenhum fado positivo, nenlmm critério archeologico me pode

comprovar uma tal asserção.

Dos typos ethnicos não ha deducções a tirar, sabendo-se que

n'este território já existiam os dois, que se diz serem fundamen-

laes c as três variantes que d'elles se derivam: temos pois os

cinco Índices cephalicos em que se achnm inscriptas todas as ra-

ças líumanas até hoje conhecidas. Os Índices cephalicos extremos,

deduzidos por Broca desde 75 : 00 para menos alé 83 : 34 para

mais.

' Ácrrca dos ()l)j(T,lns da iioornpoli! de Alcacor do Sal, arrocadados na academia de

licllas artes, e ainda sujeitos á suliirão de um \)U'\U) judicial, dá o sr. Cartaiiliac as se-

jiuiiitcs [loiíco lisonjeiras noticias : ><
. . . la uiajcur(> jiartie avail dis|)aru et je crins bien

(|ii(! ies [)liis helies pièces soient maintiMianl enlbuies dans le ealjiuel d'un curieux, et

jicrdiics piiur la .-cicncc» l.v.v ]nrlii.sl(iríijni;s. ele, pa^"". 2.")?.
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Ora, o craneo masculino da Casa da xMoiira mede 71,05 c o

da gruía do Carvalhal, lambem masculino, 88: 00. \(\m lemos,

poiiaulo, a serie totalmente compreliendida enire um doliclioce-

l)lialo de 71,65 e liui bracliyceplialo de 88: 00.

Como, porém, a gi iila do Carvalhal é neoliOiica, poderá que-

rer-se dizer que alli já ligura o ty[)0 brachycephalo da migrarão

asialica, (pie se prelende ter n'aquelle periodo invadido o Occi-

dcnle.

Mas os kioekkenmoeddings de Mugem e Arruda, onde faltam

íMÍos os característicos ncolilhicos, c abundam os de uma indus-

tria noiavelmente rudimenlar, como já anteriormente mostrei,

conslituindo estaçrjes clássicas rigorosamente preneolilhicas, já

existiam njuito anteriormente á migração neolithica attribuida á

Ásia, mas não comprovada em parte alguma da Europa, porque

ainda em nenhuma estação neolithica surgiu um único artefacto

de origem asiática suííicientemente demonstrada.

Pois n'essas estações clássicas do nosso formoso Tejo, nunca

invadidas, intactas e perfeitas quanto se podéra exigir para mos-

trar uma população que desconhecia absolutamente todos os pro-

duetos industriaes das cavernas, das grutas artificiaes, e dos ap-

paratosos monumentos megalitbicos ; n'essas estações, onde tudo

está indicando o largo periodo de transição que separa os últi-

mos tempos geológicos do começo da ultima idade da pedra;

Fi'essas estações, (|ue todos os paleoetbnologos deveriam conhecer

mais de perto, jaziam muitos indivíduos cujos Índices cephalicos

começam cm 73,41 e acabam em 97 : 37, isto é, n*um brachyce-

phalismo exageradíssimo, não faltando um sub-brachycephalo

de 82 : 50, apenas separado do Índice radical bracbyceplialo

(83 : 34) por uma fracção decimal.

De onde vieram então estes brachycephalos, se a Ásia só

ap[)areceu com este typo mnito aperfeiçoado pela evolução no

tempo em que a industria neolithica atlingiu uma feição caracte-

ristica?

Quando mesmo os tivesse encontrado' na necropole de Alcalá,

couío alli não achei cousa alguma de lavor oriental, julgal-os-ía
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desde logo como descendentes, ou da mesma estirpe, dos que vi-

veram a curta distancia das aguas do Tejo.

Com estes fundamentos não posso julgar que aquelle estilete

de cobre viesse da Ásia; mas veiu certamenle de algum logar em

que havia cobre c gente susceptivel de descobrir e aproveitar mais

essa substancia, que em grande parte podia substituir as frechas

e lanças de silex, machados, enxós e escopros de pedra e ainda

vários instrumentos de osso, assim como servir para outros mui-

tos utensilios e satisfazer ás necessidades gradualmente cres-

centes de uma sociedade que já tinha inventado novos instru-

mentos, aperfeiçoado alguns, descoberto o modo de transformar

as argillas em louças, o de construir abrigos para seu repouso,

o de fabricar tecidos, o de fazer produzir o chão Inculto, o de

aproveitar o esparto para redes de pesca, e tantos outros mis-

teres, que pouco a pouco foi ensaiando e desenvolvendo, ao

passo que novas idéas, próprias do seu natural entendimento, do

seu engenho e das suas aptidões individuaes, o compelliam a

procurar o meio pratico de realisal-as ; e porque o cobre nas re-

giões cupriferas em que o homem neolithico abria fundos poços e

galerias em busca do silex e outras pedras de que carecia, não

podia deixar de ser por elle alguma vez achado; conseguido este

descobrimento onde o cobre nativo abundava, como no solo pe-

ninsular, o processo do seu aproveitamento, embora não o inven-

tasse logo completamente, é certo que chegou a conseguil-o, como

o provam os artefactos que apparecem intimamente ligados a to-

dos os produetos da mais adiantada industria neolithica.

De onde vieram os mestres que ensinaram aos homens das ca-

vernas paleolithicas dos últimos tempos quaternários a desenhar

e gravar em ossos de rangifer o próprio rangifer e os mais typi-

cos viventes da fauna dos seus dias?

Com que factos positivos se prova, por exemplo, que a cerâ-

mica foi uma industria trazida da Ásia no periodo neolithico, se a

simples ordenação dos produetos d'essa industria em epochas dis-

linctas, desde os tempos neolithicos até á primeira idade do ferro,

está evidentemente uiostrando a lentidão do seu j)rogresso sem



155

comludo [)crder a feição local e a da cpoclia, (iiie a caractcri-

sam ?

Como SC lia de duvidar das prodigiosas faculdades do enlen-

dimcnlo humano, ainda mesmo não educado pela cultura da ci-

vilisação, (juando a lodo o passo se observam, principalmente nos

museus coloniaes, admiráveis arlefaclos produzidos por indígenas

de serlões, (jue jazem (juasi ignorados c não poucas vezes omit-

lidos nas próprias carias geographicas, onde nunca peneirou o

ensinamenlo de eslranhos, onde tudo lem um estylo original o

único, onde tudo é obra dos seus induslriosos habitantes?

E porque não poderiaju os indigenas do Occidente, nos tem-

pos neolilhicos, ter descoberto o cobre e chegado até o poTilo de

sabei o fundir e moldar, sem dependência de alheia inspiração?

Porque duvidar de uma aptidão, que tanto podia residir nos

habitantes d'esta região, como nos de qualquer outra do nosso

planeta?

Os que pretendem ver os povos do Occidente ainda armados

de machados de pedra, quando os Avias da Ásia já usavam armas

e utensilios de ferro *, precisam primeiro que tudo demonstrar em

que epocha existiu a ultima idade da pedra na Ásia. Que venham

as precisas comprovações em vez de argumentos de todo o ponto

insustentáveis.

Entretanto, surge no meu conceito mais uma circumstancia que

me leva a considerar o povo neolithico de Alcalá n'uma certa

phase de progresso local com referencia ás variantes que já co-

meçava a introduzir nas suas construcções architeclonicas, inde-

pendentemente de toda a influencia estrangeira, por isso que em

sele monumentos totalmente explorados, nenhum artefacto mani-

festou o mais leve indicio de estylo oriental, como devera haver,

se tal mescla alli estivesse alliada ao elemento ethnico indígena.

Para mostrar essas variantes é que reproduzi aqui a planta e

o perfil do monumento n.° 1, dolmen totalmente formado de gran-

C. Doloii, MÍ71CS cl carricres. pag. 9.
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(les monolithos de grés^ onde não foi encontrado artefacto algum

nietallico, mas iim variado conjunclo de instrumentos e utensilios

da ullima idade da pedra.

O monumento n." 2, comquanto pareça um tanto similhante

ao n." 1, por ser a crypta de ambos quasi circular e terem adhe-

rente uma entrada rectangular, é comtudo mui diverso no estylo

da construcção, começando por ler uma extensa galeria entre a

crypta e o vestíbulo.

N'esta construcção já não ha ver os enormes monolithos da ou-

tra, mas umas lages postas a prumo c unindo-se pelos topos la-

teraes para formarem o circuito da crypta e os flancos da galeria

até á porta externa, como se observa no perfil figurado junto á

planta na estampa in.

D'este modo, não havendo monolithos convergindo com a in-

clinação que se observa no perfil do monumento n.° 1, o systema

da cobertura tinha de ser diverso. Sobre o bordo superior, cujo

diâmetro é igual ao da base, teriam de ser sobrepostas horison-

lalmente algumas fiadas de lages avançando cada uma d'ellas

para o eixo vertical com certa saliência, sendo as extremidades

oppostas carregadas com grosso material para não abaterem.

Avançando cada fiada 0'",30, com a primeira, o diâmetro de

2^,80 ficaria reduzido a 2'"50, a segunda fiada deixaria aberto o

diâmetro de 2"\20, a terceira a de 1"\90 e a quarta simples-

mente a abertura de 1"\60, que facilmente seria fechada com

travessões de pouco peso, ficando assim completo o tecto da cry-

pta para sobre elle se levantar o monticulo protector. O tecto da

galeria foi necessariamente coberto com lages ou travessões de 1

metro de comprimenlo.

O' monumento n." 1 deve ter sido coberto com a pedra gra-

vada (mesa) que se adiou em trcs pedaços. Ao passo pois que a

esle cabe a genuina designação de dohnen sob tumulns, ao outro

n." 2 pertence a de galeria coberta.

Havia, portanto, um já mui sensivel desenvolvimento de idéas,

que permiltia pôr por obra taes conslrucções com preceilos di-

versos, tendo os conslruclores em visla, mui piovavelmente, pou-
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par-se ao iiiijuobo liabnilio do arrancameiílo c Iransporle ilos

enormes inonolillios dolinonicos.

As variantes na conslruccão da necropole de Alcalá fòiaiii

porém mnilo mais Ionize, como adianle se verá.

Paliarei agora do monumento indicado com o n.** 3 na es-

tampa I, cuja planta, acom[)anliada do resj)eclivo perfil, levantou

á minha vista, e desenhou o meu l)om amigo padre Nunes da Glo-

ria, assim como todas as d^aquella importante necropole.; pois

sendo assiduo e óptimo companheiro durante trinta dias de con-

stante exploração, e reconhecendo que um trabalho aberto quasi

ao mesmo tempo n'uma linha de 300 metros exigia escrupulosa

vigilância, tomou mui espontaneamente a seu cargo, não só o le-

vantamento das plantas e os desenhos que eu teria necessidade

de fazer, como me aconteceu n'oulras explorações, por não ter ás

minhas ordens um desenhador da direcção das obras publicas,

mas ainda me auxiliou com a sua mui cuidadosa inspecção, visi-

tando de continuo os pontos mais distantes d'aquelles em que eu

estava dirigindo o trabalho; pois para esta exploração, assim como

para a de Aljezur, contando com o auxilio que mui bizarramente

me havia oflerecido um tão insigne desenhador, não requisitei

empregado algum, porque bem sabia eu que o meu dedicado

amigo padre (iloria suppriria o melhor desenhador e o mais in-

telligenle fiscal, e que nenhuma companhia tão ulil e agradável

m'o podia substituir.

Abro pois aqui este parenthese para regislrai' com gratissima

recordação e cordial agradecimento os valiosos e desinteressados

serviços com que esse amigo prestantissimo veiu auxihar-me, e

tão satisfacloriamenle, que os seus desenhos são n'esta oLra os

únicos dignos de louvor.

Um d*esses desenhos é o da planta e perfil com que na es-

tampa VI represento o monumento indicado com o n." 3 na es-

tampa 1.

O monumento, como se vê na escala, é cem vezes maior que

o desenho. Parece ler sido construido pelo molde do antecedente,
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quanto á forma geral, ás dimensões, ao rcveslimenlo interno e ao

numero de portas.

Mostra porém algumas novidades: um átrio diverso, como se

observa na respectiva planta, e um nicho de forma polygonal,

adherente á crypta, n'um plano O'", 75 superior ao do pavimento,

na orientação de nor-nordesle, medindo no eixo que passa pelo

centro da crypta l'",50, no transversal máximo l'",30 e no da

entrada 0™,5Ò.

O diâmetro longitudinal da crypta mede '2"',1Q e o transver-

sal ^'"jSO. Toda a galeria até á porta do átrio tem o comprimento

de C^jlO e de largura O^Tõ.

O alrio é quadrado com 1 metro por lado e fechado externa-

mente por dois travessões unidos e dispostos transversalmente á

maneira de degraus, sendo o primeiro mais alto que o segundo.

O átrio está externamente reformado por uma segunda ordem de

grossas lages encostando ás do revestimento interno, e a porta

para a galeria ficou de tal modo encravada, que não seria possí-

vel abrir-se sem se desmanchar parte do átrio * ; o que deixa pre-

sumir que o monumento, sendo simplesmente um ossário, depois

de receber as exhumações a que tinha sido destinado, foi assim

fechado para não mais se poder abrir.

A galeria está dividida por batentes lateraes em três secções,

mas só a ultima, que serve de ante-camara da crypta, tem porta

que abre para dentro, podendo encostar a um dos lados.

A maior altura das lages, que formam o circuito da crypta, é

de l'",70; algumas lages estão porém superiormente partidas,

' Esta porta c uma espaçosa lagc de grés vermelho, com certas gravuras ([ac pa-

recem caracteres palcograpliicos. Teutei copiar o que contivesse, applicaudo á face cpie

oliia para o alrio uni papei molliado e batido á escova; mas a estreiteza do esi)aço não

me permittiu o])ter uma uuica prova cm estado de se poder perceber. A lage lá ficou,

muito a meu pesar; faltou-me o tempo de que carecia para poder tiral-a inteira o con-

seguir a reproducção das suas gravuras. Dei.\ei-a intacta, e por isso a recommendo a

quem visitar a necropole de Aicalá e tiver comi)etencia para cmprelieuder um tão in-

teressante trabalho. Indico-a muito especialmente a João lionança, auclor da Hisloha

da Lnzilania c da Ibéria (em via de publicação), a esse meu i)rezad() comiirovinciano,

a quem este paiz íica devendo a consagração da sua vida liom-ada e laboriosa, sem
nunca o haver au.xiliado nos seus digníssimos empreliendimentos.
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l'",32 c acliando-se ainda parcialmente coberta, não pode ter

sido mais alta.

Isto mesmo confirma que o moiiumenlo fora conslriiido para

servir de deposito aos ossos de um ccrlo numero de individuos,

primeiramente enterrados em sepulturas isoladas. A cobertura,

tanto da crypta como do nicho lateral, tinlia completamente des-

apparecido, e por isso aquelles espaços eslavam repletos de terra,

mui provavelmente proveniente do tnmulus destruido.

A grande quantidade de ossos partidos, que o monumento

continha, veiu ainda reforçar o conceito da exhumação; pois com

os grosseiros instrumentos de que dispunham os exhumadores não

seria fácil extrahil-os inteiros das sepulturas onde os enterramen-

tos se tivessem feito.

Não se encontrando no interior do monumento as pedras que

certamente o cobriram, ó claro que não houve abatimento de tecto,

mas uma intencional extracção do material que o formava para

construcções urbanas ou muraes.

Resta saber se os destruidores de tão famosos monumentos

foram também profanadores das relíquias que n'elles jaziam; pois

é verdadeiramente notável, em quasi todos, a escassez de macha-

dos de pedra e facas de silex.

Como adiante se verá, houve uns audaciosos usurpadores,

que, depois de terem imposto a escravidão ás mais livres e flores-

centes nacionalidades, quizeram também, como abutres implacá-

veis, levar a perturbação c a rapina ao asylo dos mortos, de que

também se apossaram ;9or direito de conquista; mas ahi a rapina

obedecia a um preconceito irresistível, a uma superstição de he-

rança, a um culto de mystica veneração, vinculado ás armas dos

primeiros luctadores pela existência, dos primeiros heroes da

humanidade, dos primitivos instituidores da riqueza pelo tra-

balho.

Eram elles os dominadores romanos, porque da sua invasão

n'esscs monumentos deixaram sigiiaes incontestáveis; mas seriam

os únicos? Antes e depois dos romanos não haveria outros inva-
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sores siípcrslicioso-s? E muito provável, c comtudo ninguém o

pode affirmar: faliam as provas.

A veneração pelos primitivos instrumentos de pedra foi gene-

ralisada e conservada pela tradição em Iodas as regiões do mun-

do, desde a primeira idade dos metaes até hoje; e jcá nos tempos

neolilhicos havia o mesmo culto pelos instrumentos dos que tinham

vivido nas longinquas eras geológicas
;
pois alguns, de formas pri-

mitivas, achei eu n'um monumento da ultima idade da pedra, no

sitio da Torre dos Frades, perto de Cacella, como em seu logar

mostrarei.

Caso notabilissimo é porém ter-se desenvolvido o culto pela

veneração da pedra na razão directa do progresso da civilisação,

sendo para maravilhar o comprovadíssimo facto de serem as duas

mais florescentes nacionalidades da Europa as cpie para cada pe-

dra da natureza acharam um attributo, que não só ficou arraigado

no espirito publico, como veiu successivamente chegando até os

nossos dias.

D'este modo nos refere Plinio*, que Zachalias de Babylonia

dedicou ao rei Mithridates um livro ácêrca das virtudes que as pe-

dras preciosas exerciam nos destinos da humanidade; e o próprio

Plinio, apesar de querer mostrar-se pouco dedicado aos magos

de seu tempo, ainda assim não sei eu se não obstante o seu

animo valoroso, ousaria transpor os humbraes do lar domestico

sem levar escondido algum amuleto.

Em sonhos acreditava elle, e é outro Plinio, filho de sua irmã,

fiuc refere lei' seu lio começado a escrever a hisloria das guerras

germânicas advertido por um sonho, em que appareceu Druso Ne-

ro, morto após as conquistas feitas na Germânia, recommendan-

do-lhc a sua memoria c que o vingasse das injurias do esqueci-

mento ^

Mas paia que não se perca de vista a falta, que já notei, de

' 1'lin. A'al. llisl., lilj. xxxvii, lx, 4.

' Noticia ácCrca do l'linio (Irad. <!<• Nisani) loni. i, pají'. v.
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machados de pedra e facas de silex nos monumentos de Alcalá,

vou ver se será possível explical-a.

Não ha remédio senão nscorrcr ao mestre dos naturalislas, ao

insiiínc perscrutador e viclima ilhislre dos segredos e maravilhas

da natureza: é elle quem vae dizer como se pensava e sentia em

Roma e Athenas, quando essas portentosas capitães eram os cen-

tros de irradiação da mais ostentosa civihsagão dos tempos histó-

ricos.

Além das innumeras pedras prodigiosas já então conhecidas

e usadas por suas extraordinárias virtudes *, acredilava-se que

com os raios e as chuvas caíam sobre a terra as ombrias ou no-

cias, as bronteas e as ceraunias. Eslas ultimas derivavam o nome

talvez dos montes Ceraunios, onde havia noticia de caírem mui-

tos raios, comquanto se chamasse também ceraunia- a uma pedra

branca que reflecte a luz dos astros e outras pedras preciosas, que

seria mui provavelmente o crystal de rocha ou quartzo crystal-

lino l

Estas pedras, tão conhecidas dos magos como do alto sacer-

• A chelonia, chamada ollio de tartaruga indiana e a hyenia, no conceito dos ma-

gos, posta sob a lingua depois de estar a boca lavada com mel. durante a lua nova ou

lua cheia, dava o condão de se predizer o futuro durante um dia inteiro iPlin., lib.

xxxvu, Lvi, 4), assim como a erolylos. segundo Demócrito, ministrava aos magos a fa-

culdade de adivinhar.

A eumeces, da Bactriana (Cáucaso), similhante ao silex, posta debaixo do travessei-

ro, creava visões nocturnas com o caracter de oráculos (xxxvii, Lvni, 2), e a heliolropia,

acompanhada da planta do mesmo nome e ajudada de certos encantamentos, tornava

invisível a pessoa que a usava (xxxvu. lix^ 2), assim como a hammonis cormi promo-

via sonhos propheticos (idem, 3).

O amianto tornava impotentes todos os malefícios e particularmente os dos ma-

gos: "Amiantus alumini similis, niliil igni deperdit. Hic Veniíiciis resislit omnibus, pri-

vatim magorum.» Plin., lib. xxxvi, xxxi, 1.

Sirvam simplesmente estas como amostra das substancias milagrosas que Plinio

indica nos livros xxxvi e xxxvu da sua Naluralis Hisloriw.

Magnum Lexicon, verb. Ceraunia.

» Cornelius Rocchus (citado por Plinio, lib. xxxvu, ix, 1) diz que na Lusitânia se

acham massas de crystal de extraordinário peso, excavando-se poços até o nivel da

agua nos montes Ammaenses (?). «Cornelius Bocchus et in Lusitânia, perquam mirandi

ponderis Ammaensibus jugis, depressis ad libramentum aquae puleis.»

Mas minas de cobre do Monte Judeu, no Alemtejo, abunda o crystal de rocha, e

d"alli tenho eu imi excellente exemplar.

11
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docio dos templos, passando por ser caídas do céu, não podiam

ter tradições nem jiilgar-se armas dos antigos heroes: altribuiam-

Ihes varias virludes, mas as principaes consistiam, quando postas

sobre os altares, em preservar os dons das oblações de ser des-

truidos pelo fogo, e em livrar o lar domestico e os individues que

as usassem de ser fulminados por algum raio.

A glossopeíra, da configuração da lingua bumana, também era

milagrosa lingua de fogo caída das nuvens durante os eclipses da

lua, e por isso indispensável á ssienomancia, tanto mais por ter o

poderoso condão de fazer cessar o vento.

Lá estava porém a gorgonia ou coral, que, sendo creada no

vasto império de Neptuno, tinha ainda mais extraordinário poder

no conceito dos magos, porque além dos usos medicinaes em que

se empregava, combatia o vento, os tufões e afugentava os raios

com tanto vigor como a cJienonitis, pedra preciosa còr de tarta-

ruga, acalmava as tempestades, e uma variedade d'esla pedra

com veios de ouro, sendo lançada ao mar com um escaravelho,

produzia a mais horrenda tormenta ^

!

As ceraunias, ou pedras de raio, como geralmente são deno-

minadas, foram outr'ora religiosamente veneradas por gregos, ro-

manos e por outros povos, e ainda hoje logram culto popular em

grande numero de nações, em razão das suas tradicionaes vir-

tudes.

O hpiícr Labrandeus e Baccho eram adorados sob a forma

mysteriosa de um machado de pedra (pedra de raio), c a Vénus

' Eis-aqui um in(>io de prompta doíoza para mu paiz, como este nosso, que lia tan-

tos annos c com tão larfío despendio trata de construir fortilicarões costeiras, couraça-

dos, tropeços, e tudo mais (jue a bellica estratégia inventou para se poder lazer frente

ao ataque de uma armada inimiga.

Fazendo-se i)ois acquisição das supraditas pedrinhas raiadas, e estal)eIecendo-se

viveiros daqueilcs portentosos escaravelhos, que os egypcios consagravam ao sol e á

lua, o paiz ficaria premunido contra a súbita investida de qualquer esquadra de alto

bordo, sem necessidade de canhões raiados, de pólvora, balas, granadas o d(; outras

estrondosas cousas marciaes, de todo o \umU) supérfluas, havendo logo a mão as taes

pedrinhas e os taes escarabéos, quando estudada a ([uestão a sério, não fossem i)refe-

ridos os celebres espelhos de Arcliimedes. Pois já não haverá ahi alguns magos, (juc

saibam pôr mão certeira cm cousas taes?. .

.
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de Paphos figurada por uma pedra cónica em moedas de Cliypre,

assim como o Júpiter Lápis por uma simples pedra; pois para

ostensivamciilo sytuholisar o raio, lá eslnva no (la[)ilolio a eslalua

do famoso lillio do Saturno com um silex na mão *.

As pedras de raio procuravam-se por Ioda a parle, e appare-

ciam com larga profusão, porque só os elruscos, como refere Plí-

nio ^ pozeram por sua conta e risco nove deuses a dardejal-as

com onz(! diversos géneros, dos quaes ficaram Ires pertencendo ao

Júpiter Elicius e os outros a Saturno, a Marte e a mais seis d'es-

sas prodigiosas divindades.

Nunca se imaginou tão grande copia de engenhosos desva-

rios 1

As frechas de silex eram lambem colligidas com particular

veneração como pedras que o céu enviava com o condão de afu-

gentar os raios, as tempestades e as epidemias. Na Itália, refere

o dr. Joly \ são denominadas sactte ou litigue di san Paolo, e se

alguma ó achada na terra por um camponez de certas províncias,

elle se ajoelha devotamente para apanhal-a com a lingua^; pois

ainda ha famílias que as transmittem aos seus descendentes como

herança preciosa.

Em algumas províncias da França, diz o mesmo auctor serem

as frechas de silex consideradas como amuletos de subida valia, e

por isso as põem ao pescoço das creanças para as preservar dos

maleficios do mundo, assim como vários camponczes, querendo

acautelar os seus carneiros, as empregam nos chocalhos em vez

de badalos; o que todavia não os livra de ser esquartejados pelos

próprios defensores.

Refei'e ainda aquelle sábio escriplor, que a superstição levou

os sacerdotes de Cybeles ao abominável uso de se mutilarem com

a religiosa silex em honra da esposa de Saturno, assim como os

' N. Joly, Lliomme avanl Ics vviaux, pag. 201.

' Plin., iSat. Hisl., Lib. ii, liii, 1: «Tuscorum liltcrac novcm deos cmittere fulmina

existimant, eaquc esse undecim generum, etc.

" Muitas d'essas frecbas de silex tenho eu, mas neniiunia foi apanhada com a lín-

gua.
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gregos e romanos a adornar as coroas dos seus deuses com pon-

tas de frecha, quando os clruscos já as usavam nos seus collares,

engastadas em ouro e prata, á feição de amuletos, como mostrou

o sr. Gartailhac na sua obra publicada em 1878, intitulada Age

de la pierre dans les souvenirs et les supersíitiom populaires.

As facas de silex e de obsidiana \ substituindo nos tempos

neolithicos as primitivas lascas cortantes de silex, não podiam ser

vantajosamente suppridas emquanto não houve instrumentos de

aço com afilado corte; o seu uso foi duradouro e geral, e de tão

celebrada utilidade, que passaram a ser consideradas como pedras

sagradas.

Eis-aqui algumas mui curiosas noticias, que ácêrca d'este as-

sumpto colligiu o mencionado auctor do livro intitulado Lliomme

avant les mètaux.

«As lapides sacri eram destinadas aos sacrifícios e piedosa-

mente conservadas no templo de Júpiter Feretrius, e os feciales

> A obsidiana é uma substancia vitrea homogénea, de côr mais ou monos escura,

que em varias regiões chega a íorniar espessos depósitos nos terrenos trachyticos. A

que não é cavernosa ou esponjosa, contunde-se nm tanto com o vidro das garrafas

usuaes. Nos tempos neolitliicos foi muito aproveitada cm facas e pontas de freclia, so-

bretudo nos paizes, couio a Hungria, em qne abundava, sendo escasso o silex.

Não sei se tem sido modernamente adiada nos terrenos trachyticos da Extrema-

dura portugueza ou nos do território hispanhol, como o indica Plinio, citando um Xc-

nocrates (mui provavelmente o estatuário que viveu no tempo dos primeiros successo-

res de Alexandre, o Grande, de Macedónia). «Xcnocrates Obsidianum lapidem in Índia

et in Sammio Kaliae, el ad Oceanum in Hispânia nasci Iradid».

A obsidiana passou porém nos tempos históricos a ter mais apparatosas apphca-

ções.

Priniciramenlc, (piando a humanidade começava, i)or assim dizer, a libertaras fa-

culdades do seu privileiiiado entendimento, a obsidiana fornecia apenas minguados nú-

cleos para a fabricação, verdadeiramcnie admirável, de i)erl'eitissimas facas de dois gu-

mes e de frechas de arremesso; mas quando já caminhava a largos passos pelas sendas

do progresso a primeira idade do ferro, essa massa vilrilicada pela acção eruptiva, era

procurada nos seus mais compactos depósitos paia se transformar em pasmosas obras

de arte. D'estc modo refere Plinio ter visto estatuas massiças de obsidiana representando

o deus Aufiuslo, o qual consagrou ao templo da Concórdia quatro maravilhosos ele-

phantes da mesma substancia, assim como de obsidiana era também a estatua de Mcne-

lau, que Tibério obteve no Egypto e deu aos heliopolitanos para suas ceremonias; o

que mostra que anteriormente á epecha do império romano já era empregada na esta-

tuária.

De obsidiana se fabricavam também preciosos vasos e outros utensilios f)roprios

para adorno da mesa. Lib. xx.wi, lvu, ,!.
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(sacerdotes que denunciavam a paz ou a guerra) as levavam com-

sigo para ferir as viclimas soleinnemenle immoladas na occasião

em que se concluia um tratado de paz entre vencidos e vencedo-

res.

-Na Alrica Occidental, quando se celebra a festa annual em

honra do deus Gimawond, o boi destinado ao sacriíicio é immo-

lado com uma pedia cortante e não com faca metallica, assim

como no tempo da conquista era com uma faca de obsidiana que

os mexicanos abriam as entranhas das viclimas humanas que sa-

crificavam ás suas cruéis divindades.

«Os japonezes conservam escrupulosamente nos templos as

facas de silex, que consideram como armas primitivas dos Kumis,

primeiros habitadores espirituaes do seu paiz.

«Em grande numero de nações figuram as facas de silex como

indispensáveis nas ceremonias funerárias.»

Os egypcios as empregavam para abrir as entranhas dos mor-

tos antes de os embalsamar e as depositavam nas sepulturas. As

facas de silex ou de obsidiana são frequentes nos túmulos dos

peruanos, dos mexicanos, nos do valle do Mississipi e nos da

Etruria, assim como nas cavernas prehistoricas, nos dolmens e

ainda em se[)ulturas menos antigas.

Emfim, os hebreus do tempo de Moysés operavam a circum-

cisão com faca de silex ou de obsidiana, e diz-se que os mais es-

crupulosos ainda a praticam hoje com as mesmas facas.

Eram lambem ulilissimos os percutores de pedra : os mortos

serviam-se d'elles para bater ás portas do purgatório

!

Conhecidas todas estas frivolas concepções que povoaram o

cérebro de tantos povos diversos, poderão os leitores perceber a

razão das invasões que profanaram os monumentos em que se pre-

sumia haver instrumentos de pedra. Foi mui provavelmente o que

succedeu á necropole de Alcalá e á grande maioria dos monu-

mentos que se hão achado revolvidos em todos os paizes. Eram

pois elles que forneciam os instrumentos de pedra para alimentar

a superstição dos visionaiios, e não os raios, as chuvas e essa

magna caterva de fantásticas divindades.
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Farei agora o inventario do pecúlio que ainda conlinlia o mo-

numento figurado na estampa \i com o n.° 3.

Havia na crypta e na galeria

:

Metade de um machado de diorite e um machado da mesma

rocha simplesmente esboçado a choques de percutor.

Um fragmento de machado de diorite, parecendo ter servido

de brunido r.

Brunidor de diorite, de forma subellipsoidal, tendo uma ex-

tremidade convexa e poída.

Quatro fragmentos de facas de silex e dois núcleos da mesma

substancia, havendo n'um d'elles signaes de terem sido destaca-

das três lascas cortantes.

Diversas lascas de quartzo e de schisto, parecendo ter servido

de assentamento a um grupo de ossos partidos.

Duas facas de schisto da forma de cutelos com um só gume

um tanto arqueado, que de modo algum podiam ter sido instru-

mentos de trabalho, mas offerendas de consagração. Estampa xn,

k e k.

Mó de rocha quartzosa com infiltrações de oxydo de ferro,

concava n'uma face e convexa na outra, com pilão em dois peda-

ços da mesma rocha.

Calhau achatado de diorite com uma cavidade á feição de pe-

queno gral.

Dois perfeitos graes de calcareo branco, tendo um adhcrcnte

uma pequena pasta de hematite vermelha representada pela letra

a no n.° 3 da estampa xv.

Fragmentos de outros graes de calcareo branco

Quarenta pontas de frecha de silex de varias formas, das

quaes são Ires representadas com o n.° 2 na estampa vii.

Dez calhaus amoladores de dilferentes formas, sendo quatro

de foyaite, dois de grés vermelho, e quatro de schisto metamor-

phico.

Dois percutores espheroidaes, um de quartzo e o outro de

diorite.

Fragmentos de mais dois percutores.
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Na estampa vii, desenhada por Nunes da Gloria, vão figura-

dos cinco fragm(>nl()S do ()injonles de ainbar escuro com o n." 2 \

um fragmento de alfinete de osso, seis grandes contas de calailc

e seis mais pequenas, três contas oblongas de schisto e rodellas ou

marcas de aragonite de vários diâmetros. Representam-se também

duas contas corUidas verticalmente pelo centro, uma de calaite e

outra de schisto, para se mostrar que os orifícios eram aberlos

nas duas extremidades até se encontrarem, produzindo duas figu-

ras cónicas unidas pelo vértice.

Vários fragmentos de vasilhas de barro da forma e da mesma

substancia plástica dos vasos neolithicos.

Lamina de marfim e fragmento de um dente canino de javali

com corte afilado em pedra de amolar.

' o anibar é uma substancia mineral de aspecto resinoso, e quer seja opaco ou

translúcido, como o são varias resinas, varia na còr, ora com os tons aniareliados e

avernielliados, ora com outros mais escuros,. Sendo algumas das suas variedades solú-

veis no álcool, no etlicr, ou na essência de terebintliina, fusíveis pela acção do fogo e

aromáticas (piaiido se queimam, consideram-se como pertencentes á ciasse das resinas,

ceras, as])lialtos e bituraes mincraes. Como todas estas matérias, pertence a de[)OSÍtos

sedimentares e acba-se principalmente com as linliites ou nos mantos terrosos que as

envolvem, suppondo-se por isso resultante da distillação de arvores pertencentes, pelo

menos, a uma Hora anterior á actual, visto não constar que alguma arvore ou vegetal

dos tempos correntes o produza.

Tanto no Oriente como na Europa é conliecido e utilisado desde tempos remotos.

Na Europa abunda na margem esquerda do Báltico, principalmente um tanto ao norte

e noroeste da Prússia, entre Dantziclí e Mcmol, assim como n'oufros pontos das costas

marítimas daquellc mar, sendo mui provável que em tempos antigos se tenha mani-

festado em mais alguns tractos dos territórios europeus de simiihantes condições geo-

lógicas, onde diversas causas o tenham posteriormente escondido á observação, c pôde

também ser que ainda se manifeste em togares não estudados.

Não se tem dado noticia de que o âmbar haja sido observado nas costas de Por-

tugal, e comtudo não julgo impossível que outr'ora podesse ter sido descoberto e apro-

veitado n'esle território, onde abundam as formações carboníferas, onde já estão reco-

nhecidas varias minas de bitumcs, de asphaltos, de cera mineral e de linliites. Talvez

ainda um dia se ache em algum d'esses depósitos, como n'outros já se estão achando

famosos massas de quartzo crystallino, c varias substancias mineraes até ha poucos an-

nos desconhecidas no paiz.

A meu ver, julgo ser audacioso erro affirmar-se que não existe o que ainda não

succedeu achar-se. O que não se viu até hoje, pode descobrir-se ámanliã, c ter existido

sempre sem que haja chegado ao nosso conhecimento.

Talvez pretendam que os objectos de âmbar de Alcalá viessem da Ásia; se assim

fôr, tratem de m'o demonstrar; pois eu nunca achei na zona do Algarve um único ar-

tefacto preiíistorico sufficicntcmente característico de algum cstylo conhecido, que me
auctorisasse a julgar n'aquelle extremo acabamento da terra occidental a implantação,

ou mesmo a transmissão indirecta, da industria ou da arte oriental.
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Quem não vê em tudo islo uma feição industrial definidamente

neolithica, e ao mesmo tempo a notável carência de certos instru-

mentos geralmente abundantes nos monumentos não invadidos?

Os ossos humanos existentes no monumento estavam disper-

sos, quebrados e sem o minimo indicio de cremação, mostrando

o estado especial dos fragmentos, que assim mesmo partidos tive-

ram ingresso n^aquelle deposito; o que permitte suppor-se que os

enterramentos tinham sido feilos em sepulturas, como já adverti.

Misturados com a terra havia ossos e dentes de vários mam-

miferos da fauna d'aquella região, taes como o dos géneros Sus,

Cervus e Lepus, e outros dos géneros Bos e Capra, que já então

deviam estar sujeitos á domesticidade, se com effeito as largas

caçoulas de barro crivadas de orifícios, de que colligi alguns fra-

gmentos, serviam para dar escoante ao soro das coalhadas, como

consideram alguns paleoethnologos *
; o que deixa entender que o

leite de cabra e de vacca era aproveitado na alimentação, e por-

tanto a domesticidade d'aquelles ulilissimos animaes estava per-

feitamente realisada.

Póde-sc ao mesmo tempo julgar que os conslructores dos mo-

numentos de Alcalá tratavam mui cuidadosamente de procurar ou-

tros alimentos; pois apesar de estarem a uns 9 kilometros dis-

tantes da praia de Alvor, alli iriam mui provavelmente mariscar

o Cardnim, a PuUastra e a Ostrea, de que achei numerosas val-

vas, porque mais perto não seria fácil haver tantos molluscos ma-

rinhos; e ha de ao mesmo tempo entendcr-se, que já sabiam cul-

tivar a terra, de que colhiam cercacs, que pisavam e reduziam a

farinha, certamente grosseira, porque o apparelho da moagem não

tinha força para mais; e a farinha, se mesmo crua não era utili-

sada, mui provavelmente serviri;i pani, a fabricação de um pão si-

milhanle ao que foi descoberto nas estações de Robenhausen e

de Wangen^

' Vases à faire cgoutlcr le Iromagc pre.stjuc identiiiucs h coiix ()ui sorvciil encore

au inômc iisagc dans le midi de la Fraiicc. N. Joiy, obra já citada, i)ag-. "2.H'', li'^. á.", pag.

283.

' Idem, pag. lS.j.
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Um caroço de abrunho fossilisado, (\no descobri enlre os fra-

gmentos da louça, me fez pensar (juí; lodos os outros fructos sil-

vestres teriam então sido aproveitados; e não faltariam elles cer-

tamente n'aquellas paragens, se a flora neolithica local, tão ligada

á da riquíssima região moncliicana por suas caudalosas ribeiras,

não sotfreu sensíveis modificações; pois entre Alcalá e Monchique

vegetam espécies glandiferas de carvalhos, o castanheiro, a alfar-

robeira, o medronheiro, a pereira brava, o abrunheiro, a murtei-

ra, a silva das amoras, o morangueiro, e muitas outras plantas

de fructos ainda hoje usados na alimentação.

Todos os artefactos encontrados na crypta e na galeria são,

erafiui, da mais genuina feição neolithica: o estylo architeclonico

dl construcção diíTere porem do rigoroso typo dolmenico, de que

6 modelo único em toda a necropole o monumento n." 1. Gom[)a-

rado com esle, mostra quasi as mesmas variantes já notadas no

n.° 2; mas o n.° 3, além da especial construcção do seu vestíbulo,

tem adherenle á crypta o nicho que íicou descripto. Vejamos o

que elle continha.

Um craneo incompleto (calvariíim) eslava reunido a um mon-

tículo de ossos cm grande parte quebrados, mostrando os poucos

que havia inteiros ter pertencido a um individuo de estatura re-

gular e de robusta musculação.

A saliência da única arcada superciliar que restava e a espes-

sura do bordo orbilario superior externo são n'esta região cara-

cterislicos, quasi seguros, do sexo masculino durante os tempos

neolithicos, á falia de outros jcá destruídos. Seriam pois mui pro-

vavelmente de um homem aquelles ossos incompletos, mas sobre

todos venerados; pois a especial reserva com que foram deposi-

tados n'um abrigo independente, deixa presumir que houvessem

pertencido ao mais graduado personagem d'aquella mansão mor-

tuária, ao chefe de uma tribu ou a um guerreiro memorável,

como também o parecem indicar as armas de guerra e utensí-

lios que os acompanhavam.

A estampa viii começa a patentear o que havia dentro do ni-

cho do monumento n.° 3: são sete famosas facas de silex de ro-
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busta possança, entre as quaes ha exemplares verdadeiramente

admiráveis.

Paliarei primeiramente das cinco facas figuradas no centro da

estampa.

A primeira é da forma de prisma troncado, isto é. tendo três

facetas no plano posterior e no anterior uma superfície lisa, en-

curvada e um tanto ondulada. Apresenta dois gumes cortantes

bastante afilados com alguns estragos n'um d'elles. Mede de com-

primento 0'",23 e na máxima largura 0"\035. Achou-se quebrada

e separada em três pedaços, os quaes comtudo se ligam perfei-

tamente, como se mostra no desenho.

A segunda é da mesma forma da primeira, e primeira entre

as maiores até hoje descobertas. Estava partida em quatro boca-

dos, mas a sua ligação fez-se de modo que pouco apparentemente

se percebe. Mede o extraordinário e único comprimento conhecido

de O"',380 e na máxima largura O'",037. A maior faca de silex,

de que havia noticia, era a que o sr. Ed. BischotT tinha desco-

berto em Pauillac, no departamento do Gers, tendo o comprimento

de 0'",345 e 0'",03õ de largura, e a respeito d'ella disse o sr. G.

de Morlillet

:

ffCest évidemment un objet de grand luxe et un ex-voto funé-

raire, son emploi comme couteau n'est pas pratiíjuc^» Tem por-

tanto a faca de Alcalá mais O"",035 de comprimento e mais 0™,002

de largura do que a celebre faca de Pauillac, e é mais uma pre-

ciosidade archeologica que fica sublrahida á observação dos ho-

mens competentes e do publico, por não estar ainda reorganisado

o museu das antiguidades do Algarve.

A terceira é de forma um tanto arqueada e prismática, con-

vergindo as suas duas largas facetas n'um vértice ondulado, como

resultante de successivos choques de percussão habilmente pro-

duzidos a cúrias dislancias em quasi toda a sua extensão. Os

guuies laieraes são também ligeiramente ondulados, mostrando ter

De Mortilict, Lc préhislorique, pay. 507, e Masco pirhisloríqiie, w." 270.
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tido poiíquissimo uso, como cerlamcnte merecia um tão perfeito

e raro artefacto; pois apesar d'esta fniiiosissima faca não ser tão

extensa como a antecedente, não conheço outra em museu algum

de Portugal tão comprida e tão possante.

Felizmente achou-se inteira e assim mesmo foi extrahida

d'a(|nelle mysterioso receptáculo. xMcde de comprimento 0"',278,

de largura máxima ()"\04G e de espessura, contada da face plana

anterior ao vértice, 0'",015. Considero-a como preciosidade digna

da maior estima. Não a trocaria a peso de oiro do de mais subido

quilate
;
porque esta faca de silex é uma das mais perfeitas reli-

quias, que representam em Portugal as armas e os varões assi-

gnalados dos remotissimos tempos neolithicos.

A quarta faca tem 1 centimetro menos que a antecedente:

mede O'",268 de comprimento, O'",047 de máxima largura e na

maior espessura 0'",01 1. É também prismática, sendo o seu vértice

ondulado na face posterior e munida de dois gumes cortantes, um

quasi rectilíneo e o outro um tanto sinuado.

Descreve uma sensível curvatura do lado da face anterior e

na posterior mostra duas cavidades pouco profundas como se fos-

sem bolhas resultantes da congregação da matéria síliciosa, depu-

rada do calcareo jurássico, a que parece pertencer. N'um e n'outro

gume dtá indícios de ter trabalhado.

Se não se tivesse achado separada em três pedaços, seria um

precioso modelo das mais alentadas facas de silex ; mas como to-

dos se ligam perfeitamente, sem a mínima falta, é, a meu ver, um

instrumento dos mais dístínctos da prehístoría nacional. Que ar-

tista dos nossos dias poderia conseguir de um bruto núcleo de si-

lex um tão admirável exemplar?

A quinta faca é um verdadeiro prodígio da arte neolithica,

destacado de um nupleo aggregado a um calcareo jurássico (?) E
prismática; tem os gumes lateraes afiladissimos sem indicio de

obliteração causada pelo trabalho.

As duas faces que convergem no lado posterior n'um an-

gulo que constítue o vértice do prisma foram trabalhadas com

franca mestria, dando no seu aspecto a configuração da superfície
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de um lago ligeiramente agitado por uma brisa suave. Tem na

face anterior, muito plana, uma pouco sensível curvatura com re-

vestimento de substancias aggregadas de modo tal, que parecem

imitar a distribuição caprichosamente graciosa das expansões den-

driticas insinuadas nas sedimentações finamente estratificadas nas

formações calcareas das aguas fluviaes.

Achou-se partida em dois pedaços, mas ligam-se com inteira

perfeição, e a faca nada perdeu; pode julgar-se completa e uma

das mais bizarras de todo o pecúlio neolithico da região geogra-

phica de Portugal. Mede 0'°,:293 de comprimento. O'", 04 7 de lar-

gura e 0°',014 de espessura, a contar da face plana anterior até

o vértice da posterior. E um instrumento bellissimo.

A sexta e selima facas occupam verticalmente os flancos da

estampa vin; ambas são de secção prismática troncada: a primeira

da esquerda do observador mede 0™,204 de comprimento, 0"',031

de largura e na maior espessura 0'",011.

Mostra uma singularidade esta faca: o bordo do lado esquerdo

(como está na estampa) é todo cortante, e no lado opposto, a con-

tar da base, ha um dorso de O"',078 de comprimento, lascado de

modo que a mão e os dedos podem firinar-se com segurança. Mais

acima tem três ligeiras cavidades para apoio dos dedos quando se

quizesse empregar o corte curvilíneo da extremidade inferior, e

d'este modo ptkle-se dizer (jue ficou com um só gume cortante,

onde ha mui poucos vestígios de uso. Não conheço nenhuma as-

sim.

A ultima, verticalmente figurada na extremidade direita da es-

tampa, tem os gumes muito afilados, havendo no do lado da

curva alguns indicies de uso. Mede O'", 177 de comprimento,

O'",031 na maior largura e apenas O"",00 7 de espessura.

Com esta rnui selecta collecção de famosas facas de silex o

nicho (jue as encerrava suppriu a deficiência (pie d'ellas tinha o

monumento. Era o melhor (jue havia em todo aquelle albergue de

mortos, e tudo pertencia a um só individuo, cuja opulência bem

se pôde presumir pela «pialidade das alfaias (|ue possuíra, ou que

lhe tinham sido votadas.
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Mas não pára aqui o pecúlio (raquclle pcrsonagom, a quorn

foi consagrado um niclio especial n'iiin plano superior ao de lo-

dos os seus com[)aniieiros de jazigo.

Yeja-se a estampa ix: tudo (juanlo n'ella eslá desenhado com

as dimensões exactas c de cobre puro, como o comprovou a ana-

lyse chimica do insigne cliimico allemão do inslilulo industrial de

Lisboa, o sr. C. vou Bonliorsi *, ultimamente professor de chimica

na escola industrial das Caldas da Rainha, feita constantemente

em minha pi'esença e na do nosso amigo dr. F. Ferraz de Mace-

do, no seu laboratório estabelecido na calçada da Estrella, n.° 52.

O sr. Boiihorst, feita a dissolução das limalhas tiradas de

cada instrumento, ensaiou primeiramente para estanho, depois

|)ara zinco, antimonio e ferro ; foi este uhimo porém o único me-

tal que se denunciou ligeiramente com percentagens decimaes em

alguns dos que eu tinha separado para representar a idade do

cobre na zona do Algarve; mas os oxvdos de ferro, sabido é. são

de sua natureza invasores e em toda a parte se infdtram ^.

São portanto de cobre os artefactos figurados com as próprias

dimensões na estampa ix, e para que não haja desconfiança al-

guma, francamente os concederei ao exame de quem o duvidar;

mas o nome muito conhecido e estimado de C. von Bonhorst e.o

rigor de perfeição dos seus trabalhos responderão conceituosa-

mente pela exacção das referidas analyses.

' Cabe n'cstc logar o niíMi mais cordial aí^radccimento ao sr. C. von Boniiorst, pcln

insano trabalho com que mui generosamente, e da melhor vontade, quiz enriquecer

este livro, esclarecendo nm assumpto de tão delicada importância; pois antes da sua

nitida analyse, os instrumentos metallicos das necropoles do Algarve nada podiam se-

guramente comprovar. O traiialho do sr. Bonhorst considero eu íinaiincnfe como ser-

viço scientifico de grande valia.

- Em 1878 disse-me um trahaliiador em Alte que tinha em casa uns pedaços de

cobre «achados na mina c a meu pedido foi buscal-os. Eram três chapas um tanto esca-

brosas de cobre nativo, temlo uma d"ellas uns 8 centímetros de comprimento c até 4

na maior largura. Voltando no principio dx'ste anno á minha casa de campo, achei

unicamente a de menores dimensões. Foi este e.vemplar igualmente analysado pelo sr.

C. von líonhorst, e accusou a mesma diminuta percentagem de ferro t|ueja tiidiam ma-
nifestado alguns instrumentos de Alcalá. Julgo muito signiíicativa uma (ai coincidência;

pois bem deixa ella presumir que o cobre de taes inslrumentos pertencia áquella região;

o que, a ser assim, eleva a exploração das minas cupriferas do Algarve até á ultima

idade da pedra.
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Da estampa ix jcá ficou descripta a fig. ^ e só o poderá ser a

fig. B quando tratar do monuuiento n.° 4. Todos os mais objectos

desenliados n'esta estampa pertencem ao nicho do monumento

n.° 3, e por isso vou agora occupar-me do seu exame.

A fig. C representa um serrote, cujos dentes foram abertos

n'uma lenue mas resistente lamina de cobre batido. Mede O™, 165

de comprimento e 0"',024 na maior largura. Em cada aresta lhe

foi cortado um entalho para o encabamento, ficando um mais alto

que o outro.

N'este e nos outros instrumentos de cobre balido não são

visíveis as impressões dos resaltos provenientes dos choques do

percutor, porque mui provavelmente nas laminas destinadas para

serrotes, facas e adagas todas as desigualdades seriam abatidas

pela acção dos desgastadores de grés, e bem assim apagadas as

estrias resultantes da granulação de taes pedras, sendo as lami-

nas metallicas alisadas pelo brunidor sobre lage de superficie

plana.

Finalmente, preparadas as arestas em pedra de amolar, os

gumes cortantes das facas e adagas seriam nas mesmas pedras

afilados, assim como nos serrotes os dentes podiam ser picados

por uma lasca angulosa de silex, que facilmente abriria também

os entalhos lateraes para o encabamento, tanto mais n'umas la-

minas com 1 millimetro de espessura, como são as de Alcalá.

Caso notável é, porém, terem apparecido na Fonte da Ruptu-

ra, em Setúbal, dois instrumentos de cobre, uma faca e um ser-

rote, mui similhantes ao serrote de Alcalá na forma e nos enta-

lhos para o encabamento.

O serrote de Setúbal mede O"", 112 de comprimento e O"",028

na maior largura, e a faca tem de comprimento O"', 136 e a mesma

largura máxima do serrote de Alcalá. Se os três instrumentos ti-

vessem apparecido reunidos, não haveria duvida em atlribuil-os a

um único fabricantes

' Da Fonlo da Ruptura, perto de Sctul)al, faltam-mc muitas noticias. ]\ão sei se ó

um monumento ou uma nccropolo. i'"oi Carlos llibeiro o explorador d'a(juella estação e
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Ora, por Alcalá e Seliibal passa do sul ao norte uma linha

com 150 kilomclros de exlonsão e enlre as duas estações mais

algumas ha de liaver n'aquellas 30 léguas. Mas como podem ci-

las ser descoberlas, como se poderão preparar estes e lanlos ou-

tros elementos íundamcntaes, para n'uma epocha mais protectora

do progresso scientiíico do paiz se começar a escrever a historia

das civilisações que viveram e se extinguiram n'esle território, se

mesmo o que já se descobriu, como succedeu ao museu archcolo-

gico do Algarve, está sendo tratado com a mais obstinada indiíle-

rença ?

No capitulo vui do volume ii d'esta obra já indiquei uma es-

tação em S. Thiago de Cacem com o caracleristico das placas de

schisto gravadas ; fica pois no trajecto indicado e que abrange,

a meu ver, uma larga zona até ás proximidades da raia marilima.

De Alcácer do Sal já disse também haver sufficientes cara-

cterísticos, que designam alli uma estação da primeira idade do

ferro.

Todas estas indicações poderão pois servir de guia a futuros

exploradores, e por isso momentaneamente interrompi o segui-

mento ordinal descriptivo dos artefactos figurados na estampa ix.

de outros sitios próximos, e o collcctor dos seguintes objectos existentes no museu da

commissão {íoologica:

Um maciíado polido de schisto ampliibolico; um percutor da mesma roclia, mos-

trando liaver sido um machado que se tinha obliterado; um calhau cUipsoidal sem si-

gnaes de tral)alho, mas associado aos machados; uma espliera de pedra; um cylindro

de calcareo crystallino, tendo n'uma extremidade quatro sulcos, dcfrontando-se dois a

dois ; uma espinha ibssii de peixe; quatro cabos de osso e sete ponções; um objecto de

osso de ave com orificio; trcs lascas de osso de boi ; uma faca de cobre com dois cor-

tes, um tanto arqueada, de secção transversal elliptica, tendo dois cntalhos latoraes na

base; um serrote de cobre batido com similhautes entalhos na base, e um ponteiro de

cobre encabado n'unia ponta de veado.

Temos, portanto, na Fonte da Ruptura, como em Alcalá, os artefactos de cobre,

sem mistura de outro metal, associados a instrumentos de pedra e de osso da mais per-

feita feição neolithica.

N"outros sitios próximos d'este coUigiu Carlos l{i])eiro os que vou indicar; no Valle

da Pena, um silex lascado adhercntc a um torrão de terra, metade de um machado plano

de schisto amphibolico e um lisso percutor de quartzito. de forma ellipsoidal, com as

extremidades picadas. No sitio de Alferraz dois machados de pedra obliterados e um fra-

gmento de outro ainda em esboço.
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Agora, do serrote já indicado passarei, sem mais interrupção, á

descripção dos outros objectos figurados na dita estampa.

A figura O, que a principio pareceu ser uma serra, antes de

se terem achado uns fragmentos que podiam dar conhecimento da

sua inteira configuração, julgo poder representar um cinto metal-

Hco.

E uma fita da largura de 0"\026 e do comprimento de 0"',75,

rematada em dois espigões, que devem ter adherido a um fecho

(que não se achou no monumento) com encabamentos de osso ou

de madeira para assim se poder atar. Em toda a sua extensão

não se nota em alguma das arestas o minimo signal de dentes ou

de obliteração proveniente de um trabalho qualquer. Era mui

provavelmente um enfeite, ou uma insígnia, correspondente á ca-

tegoria do individuo que foi seu possuidor.

E um artefacto rudimentar e singelo, mas que já denota bas-

tante aptidão no artífice que conseguiu leval-o a tal acabamento.

Deveria primeiramente haver sido moldada uma chapa rectangu-

lar para a fundição do cobre e em seguida ser estendida sobre

bigorna de rija diorite a choques de possante percutor, e póde-se

julgar que a chapa fundida pouco mais de 2 millimetros teria de

espessura, por não ser maior a que ainda se observa nos espigões

lerminaes, que não se deviam enfraquecer para poderem resistir

á fixação de umas peças de osso ou madeira que tivessem de ser

hgadas por um fecho. A chapa foi pois admiravelmente reduzida

á espessura de Ya millimclro, ficando com mui sensivel elastici-

dade; e certamente o trabalho restante fez-se com amoladores de

grés e l)runidores, taes como os que foram achados em quasi to-

dos os monumentos e mesmo esparsos no campo.

E preciso não querer pensar nem querer ver para deixar de

considerar este rude artefacto como representante de uma indus-

tria recemnascida.

Gompare-se a singeleza d'esle cinto com a artística manufa-

ctura d'a(pielle que os srs. de Mortillet estamparam no seu Musée

Fréhistorújne, pi. lxxxiv, n." 901 , colligido em Theil (Loire et Gher)

por Bourgeois, e que no museu de Saint-Germain tem o n." 25:038.
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Ksle hcllo pnidiicio arlislico, figiiiiulo coiii iirii íjiiiiilo das suas

(rmuMisõcs, lem o coinprimíinlo d(! 0"',()15. 1'^ d(3 hionze. (>om-

[)ue-se de Ires lilciías de (iiiiii/c jilaeas leclaiigulaics, ligadas por

argolas oblongas e cslas cnlre si por outras de forma circular,

ipie lauibciu guarneccFU a lilciía inferior, onde engancham deze-

seis pinjentcs ovoidaes, seis [lara a direila do observador e dez

para a esquerda.

Cada pinjenle ó ornado com dois circulos enli'e duas linhas

ponteadas, linhas (jue igualmenie guarnecem as orlas das [)lacas.

Os lôpos das placas prendem-se a Ires arcos resultantes de cinco

voltas que descreve um groiso arame, cujas extremidades enro-

lam em espira horisontal, ficando duas voltas, mais salientes n'um

lado do (pie no outro, externamente livres para serem unidas [)or

um duplo colchete, ou a outias peças. Eslas voltas são cingidas

e apertadas por braçadeiras, dando as duas ultimas inferiores ca-

bimento a dois extensos pirijentes, ornados de listas gravadas,

que servem de guarda aos da lileira central.

E com este e outros artefactos similhantes na complicação do

trabalho que pretendem representar na Europa os primórdios da

nielallurgia ?

Note-se que o sr. G. de Mortillet, no seu quadro das classi-

licações, divide a idade do bronze, como successora da ultima

idade da pedra, em duas ejiochas, referindo a mais antiga aos

fundidores e a ultima aos malhadores do metal (nmrteletirsj.

No cinto de Theil ' ha um principal trabalho de fundição e

nenhum de martellagem: devia pois pertencer, segundo a predita

classificação, á epocha primeira, isto é, á dos fundidores; mas o

cinto accusa trabalhos de aperfeiçoamento das peças fundidas, de

ligação e de ornamentação das mesmas [jecas, que devem racional-

mente ser posteriores aos de martellagem: portanto, o cinto de

Theil pertence a uma epocha mais adiantada, e comiudo este arte-

' Não obstante o sr. Morlillct disiyuar cslc arlí^lacto por "ceiíitun.' eii bronze avcc

pendcloques» . aíigiira-se-me iiueícria um peitoral de cavallo.

tá
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fíiclo melallico é apresentado como siicccssor da idlinia idade da

pedra, em visla da epocha que precede a industria do bronze

:

se assim podesse ser, em que pliase da industria metallurgica de-

via eu inscrever o tão rudimentar cinto de cobre, que na necro-

pole de iVlcalá estava associado aos mais genuinos caraderislicos

da ultima idade da pedra?

Se ambos pertencem á epocha de transição da ultima idade

da pedra para a primeira idade dos melaes, sendo o cinto de Tlieil

um primor industrial, onde jazem na França os primórdios da in-

dustria metallurgica, e se elles existem (certamente existem!), em

que epocha (anterior á idtima idade da pedra) devem ser inscri-

plos?

Se o chamado cinto de bronze da estação de Theil veiu da

Ásia para a França na ultima idade da pedra, em conformidade

das theorias do sr. G. de Mortillet, o território actualmente fran-

cez não teve industria metallurgia propriamente sua e permane-

ceu em plena idade da pedra até á epocha em que na Ásia essa

industria linha attingido um grande desenvolvimento artistico,

porque ninguém pikle admittir que na Ásia ou n'oulra qualquer

parte do mundo se estreiasse a industria do bronze com artefa-

ctos de tão aprimorado lavor.

Ora, talvez o sr. de Mortillet, no seu próprio museu de Sainl-

ficrmain, tenha outros artefactos metallicos, que melhor possam

repres(!ntar os inicios da metallurgia indigena no território fran-

cez.

No Mmée prêJnsíoriíjue, pi. lxxx, sob n.° 903, é figurado un»

pinihal todo liso e com um entalho de cada lado a curta alíura

(l;i base. Não se diz se é de cobre ou de bronze, mas que foi

.ichado nas dragagens do Senna. Vem figurado com um terço das

dimensões, mas deve medir 0"',081 de compi-imenlo e 0"',013

na maior largura.

A forma doeste instrumento apai'la-se inteiramente da de to-

dos (lo seu genen», estampados no Miií^ée prchistorigiie, ao passo

(|ue se approxima (ra(|uella com que na esljimpa, ix. nn, repre-

sento dii;is f.-iras de cobre exlralii(l;is do nicho do monumento
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n." 3 (la nccropole de Alcalá, o da quo afiiii vac

rslainpada á margem d'csla pagina, cujos IVa-

gmeiílus foram achados nos enlnllios de|)OÍs de

ler o monumento sido explorado.

N'esla região, como com mais exemplos irei

mostrando, os entallios lateraes e o espigão são

caracteristicos que predominam nos instrumen-

tos de cobre achados em monumentos, sepultu-

ras e cavernas onde imperam os de feição pro-

priamente neolithica, e não se podendo achar

em condições de mais abonada antiguidade, são

elles os primeiros representantes da industria

metallifera.

Com a letra E figuram cinco excellenles ada-

gas de cobre. Os desenhos mosti-am as dimen-

sões exactas de cada uma. Todas são reforçadas

no centro por engrossamentos de varias formas,

como se observa nas respectivas secções trans-

versaes.

Os moldes para a fundição foram talvez fei-

tos de madeira; as serras e lascas cortantes de

silex seriam sufficienles para os pôr por obra.

A primeira, que é de forma prismática, facil-

mente se moldou: bastaria assignalar o lado

das duas facetas em pasta de argilla, cobrir o

molde com uma lisa placa ou lage de schisto e

deixar aberto um rego para a passagem do me-

tal derretido. O resto era trabalho para o per-

cutor e a pedra de amolar. Os enlalhos lateraes

para o encabamento são feição uniforme nas

cinco adagas.

A maior, a immediala e a (piai'la a[)reseu-

tam algumas tortuosidades antigas, talvez |)ro-

venientes do exercício da guerra ou da caca

:

pois todas podiam ser armadas cm liasles ile

ÂM

Cobi
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L-inças, e algum sangue chegariam a rlenamar, [jorque não era

cerlamenle para enfeite de guerreiros (jue enlão se fabricaram.

Haverá n'esles artefactos algum caracterislico que leve a ima-

ginação a julgal-os trazidos da Ásia? Eu não tenho lembrança de

ter visto estas formas rí^presentadas ou descriptas em alguma obra

de metallurgia prehistorica; penso pois que são originarias da

região em que apj)areceram e que o cobre não se iria buscar mais

longe.

Tenho em particular apreço esta preciosa collecção de ada-

gas de cobre. Nenhuma outra, por emquanto, pode com ella com-

petir em museu algum do reino, e o museu em que devia estar

patente ao estudo publico, continua fechado e esquecido!

As letras GG representam dois raspadores de cobi'e, o mais

estreito com um só corte produzido por gradual desengrossamento

igual nos dois lados, e o mais largo com dois cortes amolados

n'um só lado sem formarem facetas, sendo regularmente plano o

lado opposto. A reproducção do desenho d'estes instrumentos não

saiu correcta na estampa ix, visto não terem ficado figurados os

cortes nas secções que indicam as espessuras. Fracos raspadores

poderiam ler sido. E porém possivel que também tivessem servido

de brunidores.

O instrumento indicado com a letra H é um pequeno escopro

de cobre mui perfeito, cujas dimensões são manifestadas pelo de-

senho. Julgo que foi encabado, por ver os ângulos do lado es-

treito um tanto mais abatidos do (jue nos outros dois terços do

couqjrimenlo. Mui provavelmente seiia batido para ganhar maior

consistência e aperfeiçoado em pedra de amolar. Se me pergun-

tarem para (pu; serviu este })ouco possante e delicado objecto,

direi francamente (pie não sei, porqjie assim não tenho de aven-

turar conjecturas simplesmenlíí imaginarias.

Hesito lelativamenle á designação (pu; melhor pôde caber ao

inslrumenlo (pie vac indicado Fia estampa ix com a letra J. E si-

iiiillianle na IVirina ás mui arbitrariamente chamadas enxós, isto é,

tem uma lace Ioda [)lana e a outra no terço mais largo desengros-

sada em curva convexa at(^ formar gume corl.-tnic anpieado, ha-
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vendo oiilro lypo cujo córie é foriiiado por uma eslrcila faceia

ubluiua, mui parecida á dos lormõcs de feno acluaes. Não per-

lence poieni a esle, mas ao aulecedeiile, com a variaule de (pie

o plano anlerior descáe em curva alé á extremidade estreita, fi-

cando liorisontal a face posteiior alé o poiílo em (pie coiiKMja o

desengrossamento para a formação do c(')rle.

N'esta face nola-se uma ligeira concavidade devida á acção

do trabailio e não havendo o minimo signal de rebalimenlo na

extremidade estreita, certamente este [)e(|ueno formão Iraballiou

encabado em osso ou madeira, sendo a percussão a[)plicada ao

t(*»po do cabo. O ccirle longitudinal figurado na estam|)a saiu um

tanto incorrecto, mostrando uma curvatura (jue não existe na fiice

anlerior próxima do corte.

Com a letra L i'epresento outro inslrumenlo de cobre simi-

Ihante ao antecedente. E extenso e estreito, com duas faces pla-

nas, terminadas nos bordos em ângulos rectos. Na face posterior

alarga e começa a desengrossar a uns 2 cenlimetros do corte, que

é formado por essa gradual diminuição na espessura. O C(')rte é

arqueado e trabalhou como formão, [)orque na extremidade cs-

t!'eila ha uns rebordos provenientes da percussão, que o cabo te-

ria evitado, c no plano geral um ligeiro encurvamcnto.

Veiu esle inleressaante instrumento indicar o processo da sua

fabricação. Depois de fundido foi todo corrido a clioques de per-

cutor, cujos signaes conserva, e em seguida aperfeiçoado na pe-

dra de amohu'. O cobre, sendo batido, torna-se consistente, por

licarem mais conchegadas e apertadas ehlre si as suas moléculas

constitutivas.

Não foram as sciencias physicas certamente que ensinaram

esle preceito aos primeiros manipuladores do cobre, mas a expe-

riência revelaila pelo exercicio [watico. Eis-aqui pois como os ha-

l)itanles do alio Mississipi chegaram a conseguir Jumes cortantes

mui resistenles nos seus instrumentos de cobre nativo, simples-

mente líalidos com percutores de pedra.

Este fauKiso formão poderia também ter sido encabado Irans-
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versalmenle cm haste fcntlida c ligado em cruz. D'eslc modo íi-

caiia sendo lerrivcl arma de guerra, ferindo de corte.

Devo advertir que d'eslc instrumento, a que eu muito arbi-

trariamente tenho dado o nome de formão, se approxima um ou-

tro, que o respeitável Worsaae hgura na sua obra intitulada La

colonkation de la Rume et du nord scandinave^, descoberto entre

as antiguidades melallicas da Grécia, na ilha de Thermia. E tam-

bém comprido, estreito e quasi rectangular, mas o corte alarga

como repentinamente, é formado por uma curta faceta obliqua, e

termina em ângulos agudos. Resta saber se é de bronze, pois to-

dos os artefactos similhantes que conheço são de cobre.

Se bem me recordo, parece-me ter sido o sr. A. W. Franks,

sábio conservador do British Maseiun, que designou como sendo

de cobre alguns dos que foram achados na ilha de Thermia^ Na

ilha de Chvpre, como já disse, também o sr. Franks colligiu vá-

rios machados de cobre. Sendo já usada a navegação desde os

tempos neolithicos, não deve admirar que algumas nações medi-

terrâneas se communicassem por mar, quando por terra sentissem

maiores difficuldades a vencer, e que d'este modo recebessem c

transmitissem uns certos productos industriacs, cujas formas fos-

sem depois modificadas cm cada região, consoante á Índole e

gosto dos fabricantes.

Entretanto, noto no pecúlio metallico do Algarve umas certas

IVirmas, que me parecem provir de uma industria propriamente

local.

Com a letra A' represento um machado de cobre, cujo gume

cortante sensivelmente arqueado foi determinado pelo dcsengros-

samenlo gradual das duas faces no sentido da extremidade mais

larga, e tendo também sido desengrossado para a mais estreita,

íicou esta com a espessura de 1 millimetro.

Não ha signal algum de percussão n'esta extremidade e por

' Worsaae. iibia cilada. \)U'^. 58, (i^^ 2.

' \. \V. l''i-aiil>s. 1'riicrfiliiiiis nf lhe Socicli/ af Antiq. tomo ii.
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isso SC [)(jdo julgar (|uc tivesse sido encabado para servir de arma

de guerra ou de inslruinenlo de trabalho. N'um (Fesses exercicios,

(jue o c()rte pouco iililado não deixa de accusar, ficou partido em

dois pedaços e ligeiramente encurvado para o lado mais estreito;

mas assim mesmo íoi deposilado no nicho juntamente com os

mais artefactos indicados. Também podia ler sido intencional-

mente partido como preito de homenagem exigido pelo rito fune-

rário em honra do personagem (]ue o possuiu; pois no monu-

mento n.° 2 já se viu ter ap[>arecido uma agullia de cobre do-

brada em dois logares, deixando assim presumir o resultado de

um preceito então usado.

No nicho havia finalmenie os dois estyletcs de cobre indica-

dos na estampa ix com as leiras MM. São quasi do mesmo com-

primento e da forma de parallelipipedo, estendidos em ponla

n'uma extremidade pelo percutor e na outra em duas faceias con-

vergentes de gume cortante arqueado.

Poderiam ter servido de furadores e tido outras applicações,

que não é possível hoje averiguar.

Se o monumento n.° 3 não contivesse estes singelos instru-

mentos de cobre, mas simplesmente os outros artefactos, deixaria

algum archeologo de inscrevel-os no periodo neolithico?

Imperava portanto ainda o periodo neolilhico quando aquel-

les artefactos metallicos alli foram associados a numerosos cara-

cteristicos da ultima idade da pedra, como annunciando que uma

nova industria havia surgido nos horisontes de um povo já expe-

rimentado nas aturadas lides do trabalho, industria que, melho-

rando as armas de guerra e de caça e pouco mais, não podia

supprir os instrumentos cortanles de silex, de crystal de rocha e

de obsidiana, nem os possantes percutores, os vigorosos macha-

dos e enchós de rijas pedras.

Aprazemos porém eslas e outras considerações para quando

fique inteiramente conhecida a necropole de Alcalá.

O monumento n." 4, figurado na estampa x, foi um dos que

maior tiabalho e assiduos cuidados exigiu para se poder comple-

tamente examinar, porque lodo eslava cheio de leira e pedra
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niiiRla, mui provavclmenlc provcuieiíle da deslruida cúpula mou-

licular, tumidm, que o cobria e resguardava antes de ser inva-

dido e profanado pela cubica, ou lalvez pela superstição romana,

e mesmo ainda posteriormente.

Ao sul e no declive da collina em que vae indicado na planta

geral, estampa i, o monumento n." 1, que occupa a elevarão de

t)"\50 em relação ao plano inferior do campo, n'uma cola pouco

superior a á melros foi excavado o grande ambilo destinado á

conslrucção de um dos maiores e mais notáveis de toda a necro-

|)ole, pelas variantes que o estremam do typo (jue é modelo dol-

menico n"aquella região.

Ulliandose allcnlamentc para a planta e corte adjunto, se re-

conhece logo o mixto syslema de conslrucção que reconheci ser

inleiramenle novo no decurso das minhas explorações.

Uma galeria coberta, de forma rectangular e dividida por duas

portas em três secções desiguaes, medindo internamente 8'",90

de com[)rimenlo, de largura O'", 70 a 0'",1)0, e de altura 1"',65 a

1"',50, com a orientação magnética de sudoeste a noroeste, abre

passagem para uma crypla quasi circular, que mede no diâmetro,

(|ue c [)rolongamento do eixo longitudinal, 2'",00 (o que dá ao

monumento a exlensão total interna de II'", 80), no diâmetro

transversal 2'", 80, e da base até á máxima altura existente 2"", 10.

Dois parallelos alinhamentos de volumosos monolithos, unin-

do-se com apnnnada tirmeza, enlre os quacs alguns ha com mais

de 2 melros de largura e l'",G5 de altura, são horisontalmente

cobertos de grandes lages de O"",40 a O"",45 de espessura, tendo

a central, de fíírma (piasi circular, ti"\20 de diâmetro.

As três secções, em que as duas porias internas dividem esta

galeria, representam um veslibulo ou entrada com a exlensão de

1"'.()(), um centro do comprimento de O'", 40 entre as duas porias,

c uma antecâmara que mede apenas O'",90 até á entrada da cry-

pla.

(J veslibulo, na orientação de sueste, é formado por duas

lages a pino de cada lado, determinando um espaço proxima-

iiicnl*' oval. coiindii Iraiisvcisalmenti' por unia lage de 2 metros
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<lc lai*f,'ura, ou (xtrla. (juo cncoslava aos dois esli'ios oii iialeiílí.s

lalcraes iiílcrnaiiienlc salienlos, sondo lio lado cxleriio íirrnada por

dois monolillios encostados ás suas exlremidadcs.

Faltava a poria cxleina e por isso, (piando se cxli"ahiu Ioda a

leria (juc o enchia, licou parecendo uma j,MUla arlificial. Tirada a

|)orla (jue lhe servia de fundo, e retirada Ioda a pedra (juc ob-

slruia o ccniro da «íaleria, cujas dimensões já indiípjei, appare-

ceu aberta a ultima poiia (jue dava entrada para a antecâmara

adherenle <á crypta, formada por dois umbraes sobre (jue assen-

tava uma verga ou lage estreita de 1"\30 de comprimento. Mediu

cshi porta 0"',95 d(! altura da soleira á verga e 0"',00 entre os

imibi'aes, sendo a única ()ue dava passagem para o interior <Ja

crypta e dos nichos, de (jue vou fallar.

Notar-scdia, pois, (jue toda esta construccão, em que predo-

mina o material monolilhico, aífecla o cslylo dolmenico de muitos

monumentos megalithicos da ultima idade da pedra, mas que esle

estylo parou como repentinamente nas ligações lateraes da gale-

ria com a crypla, onde nfio ha encontrar na sua construccão uma

pedra de grandí? vulto.

O observador (pie tiver percoriido e examinado lodo o corre-

dor coberto, logo á sua entrada na cjypla, ou cainara principal,

licará surprehendido achando-se em presença de um estylo ou

modo de construir inteiramente diverso. Notará ao mesmo lempo

Ires novidades, ipie poivenlura não esperaria encontrar: a forma

do material, a sua disposição e a configuração da obra.

Como já disse, Alcalá occu[)a. na Carta yeoloyica de Portuf/nl

uma extremidade da formação triasica, (pie o sr. P. ChoíTat deno-

mina (jrés de Siires *. O caso ò que essa formação de grés geral-

mente vermelho, d'onde vieram os monolithos da necropole, está

no contacto dos schislos paleozóicos, indicados na dita caita com

a sigla do carbiinifcn) inferior.

I)'alli, a curta distancia da necropole, veiu lodo o material

' Hcciíerchcs sur les Inrrains sccondaires nu swt dti Sado, pag. ?30.
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de lages de sciíislo, geralmenle com dimensões que não excedem

as do médio apparelho romano, e do mesmo modo que tinha saído

da pedreira, foi sendo assente por fiadas horisonlaes sobrepostas

com os inlersticios preenchidos de terra, tendendo successiva-

nienle eslas fiadas a diminuir de diâmetro em relação ao eixo

vertical, para assim poder aquelle âmbito ser superiormente fe-

chado, como com eífeilo o foi, talvez por extensos travessões de

pedra, por uma lage, que já não seria preciso ser tão espaçosa

como a que cobre o centro da galeria com 2"\20 de diâmetro, ou

pelo systema bem conhecido dos archeologos na Dinamarca, na

Suécia, em Allemanha, na Rússia, na Polónia e cm Inglaterra,

aonde citarei, para exemplificação, a galeria coberta sob tumulm

de AYellow Stoney Litleton, no condado de Sommerset, explorada

por sir R. Hoare em 1816, que a descreveu n'uma erudita me-

moria, sendo também estudada e descripta pelo dr. Stukeley,

como refere o sr. de Caumont*, acrescentando que nos desertos

do sudoeste da Sibéria ha os mesmos monumentos em que se tem

achado muitos artefactos de oiro e espadas de cobre.

Existiu pois em vários territórios da Europa o mesmo eslylo

de conslrucção n'uns monumentos com galerias, cryptas e nichos

sob tumulm, onde associados a instrumentos da ultima idade da

pedra somente hão apparecido artefactos metallicos de oiro ou de

cobre.'

Observando-se na estampa x o perfil do monumento n.° 4 da

necropole de Alcalá fica-se em duvida se a cúpula ou cobertura

da crypta terminou em forma prismática ou proximamente hemis-

pherica. Adiante se verá, em vista do monumento n.° 7, o (jue

parece ser mais provável.

O que se píule desde já notar no perfil do monumento n." 4

é (jue o pavimento da galeria sobe O"',35 mais que o da crypta

e que o dos nichos está mais alto (|ue o da crypta 0"',90.

Os nichos apontam para noroeste e para oeste e lôram con-

'

])t' (laiiiiioiit, Coura danliíjuilés iiiuniiinciitalcs. loiíi. i. \kv^. ),")(}, I.SiJU. Ali. Tl. v

»• VI.
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slriml(ts pelo mosmn syslemii. Não lia ver (,'m al^í^uin (relles uma

pedia de grandes dimensões. O prinieiíij mede no eixo (juc passa

[)elo cenlro da crypla l'",10 sobre 0"',G() na maior largura e de

altura 1 melro. O segundo lem no eixo longitudinal l^jSO e no

máximo diamelro transversal r",10.

Como SC vê na j)lanta, as entradas dos nichos limitam-sc a

0"',60 de largura, contada sobre a base, c os j)avimentos são co-

bertos de lageado losco de í()rmas irregulares.

Notarei, íinalmente, que os esteios da antecâmara, embora

lenham apenas l'",30 de altura, islo é, mais O^^jiO do que a hz

da poria, devem ter sido cobertos por travessões sobre|)OSlos até

o nivel da cobertura geral ; mas não se lendo achado esse tecto,

que ao mesmo lem|)0 iria fechando superiormente a Jiberlura da

enirada da crypla, bem se pode julgar que a invasão não só ata-

cou Ioda a cúpula, como a cobertura da antecâmara até á porta.

Fario pecúlio achariam os invasores d'aquella mansão mor-

tuária, que tão pouco lhe ficou em relação á sua grandeza, e esse

mesmo pouco na mais completa desoidem

!

E tão barbaramente fóram tratadas as reliquias humanas que

alli jaziam, e tão deslocados íicaram os penhores symbohcos das

crenças (|ue já nutriam os constructores desse famoso monumen-

lo, que os ossos dos esqueletos, feitos pedaços, acharam-se mes-

clando os entulhos, escapando apenas um calcarium (crânio in-

completo) rigorosamente dolichocephalo, as louças reduzidas a

IVagmenlos, e lodos os ouiros |)roduclos do trabalho na mais tu-

multuaria dispersão.

Procuravam sim[)lesmenle as ccmunias e os outros milagro-

sos amuletos os fanáticos invasores, que ninguém poderia hoje

proclamar se não tivessem deixado no logar do delicto um me-

diano bronze de (^laudio, já bastante apagado nas legendas;

o que deixa percebei- que o altentado foi commcttido ahi perto

da segunda metade do primeiro século do império da soberana

Uoma.

Corria, já se vê. a largos passos adiantada a arte de construir.

Já não ei;i mister furtar á natureza os seus melhores monolithos
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e á custa de bnilaes impulsos pôl-os a caminlio e vencer dislan-

cias e agruras de todo o ponto tormentosas. Os arliticcs de Alcala

preferiram abandonar, o género do trabalho que tinham empre-

gado á custa de incalculáveis fadigas, e sem maior necessidade,

na bizarra galeria; e como espantados do seu arrojo, recorreram

a um outro processo mais difficil para com elle conseguir a indis-

pensável solidez, porém menos custoso relativamente ao arranca-

mento, transporte e collocação do material, que abundantemente

lhe forneciam as rochas de schisto paleozóico, a curta distancia

das suas grutas subterrâneas \ a fim de poderem cumprires pre-

ceitos do rito religioso para com os seus mais venerados parentes

e estimados conterrâneos.

Mas quem lhes ensinou este mais suave modo de architectar

nionumentos funerários para abrigo dos seus maiores, ou quem

trouxe as regras já seguidas n'este género de construcções a esta

parle do Occidente?

Foram os da Ásia? Que mais sabiam elles então do que es-

tes?

Não foram elles, nem outros, mas as privilegiadas faculdades

do entendimento humano; furam os instinctos do progresso, que

collocam o homem acima de todos os viventes; foram as leis que

regem os destinos da humanidade; e é n'isto que o homem prin-

cipalmente se estrema dos mais seres animados, porque quando

Deus deu a todas as creaturas a limitada percepção para sabeiem

procurar os conchegos da vida, ao homem concedeu a do aper-

feiçoamento progressivo do bem estar perante a obra immensa da

sua omnisciência.

A idóa fixa dos espíritos que tão obstinadamente i)retendem

ver no Oriente a pátria de todos os descobrimentos e invenções,

vae ganhando foros de uma impertinência ridícula.

' Diz Pliiiio (jue u; irmãos Euryalus c Ilypcri)iiis l'nr;iiii cm Athciias os priínoiros

fabricantes de tijolos c constructorcs de casas de lialiilacão, iiorqde aiilerioriucnte vi-

via-so em cavernas. "Laterarias, ac domos coiistiliicriint primi Kuryalus rt Hypcrl»iiis

fratrp.< MIkmiís; antoa sprrii? rrant prfi doniiliiis." l.ili vii, i.vii. 'i,
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Tuiiios indiiljilavclnieiilo ii;i ii(,'cr()[)(jl(í do Alcalá os inicios mais

rudimenfíircs de uma arcliilccliira, que no decorrer de séculos so-

bre séculos lomou caraclerislica feição, sem comludo poder enco-

brir as rudezas ou reminiscências próprias do seu nascimenio; e os

sábios, para a distinguirem de ludo mais, chamaram-ihe|Wa.s/;?'ca.

De muilo mau grado toco n'esle assumpto, posto íjuí; a largos

Iraços, e o mais ra[)i(laiueiite possivel, porque emquanto me oc-

cupo dos fados prehistoricos, não admitlo a intervenção da his-

toria com as suas designações elhnicas para me explicar origens,

que se perdem nas tievas de uns tempos remolissimos, e que ne-

nhum documento escripto, nenhuma tradição digna de fé pôde

transmitlir á posteridade.

A chamada architeclura pelasgica lem ainda erguidos, ou pelo

menos sufficienlemente representados, muitos monumentos em

varias regiões. Citarei simplesmente no Mediterrâneo a antiga

Eiruria, as ilhas Baleares, uma secção da orla oriental da Penin-

sula Ibérica, e no território portuguez talvez as construcções mais.

antigas dos Montes de Briteiros, que o dislincto Martins Sarmento

poz á vista com a superior mestria de um dos mais abalisados

apóstolos da sciencia moderna n'este paiz, mas que, como disse,

teve uma origem muilo anterior, que julgo descortinar nas evolu-

çõ(ís architectonicas da necropole de Alcalá, e por isso não se

pode considei"ar como innovação trazida por uma migração, mas

como significando o estado de uma phase ou de uma epocha na

historia das antigas civilisações do Occidente.

Pretendem alguns auctores, que de um supposto território-

oriental, que não designam geographicamenle, partissem para a

Ásia menor umas tribus que denominam pelasgicas, e que, inva-

dindo a Grécia, pelo Peloponneso passaram para a Thessalia e

d'aHi para a Itália em direcção ás embocaduras do Pó, onde fun-

darau) Spina; o que, segundo Hellanicos de Lesbos, citado por

Duruy, Filon, Lacroix e lanoski*, tudo isto succedeu durante a

terceira geração anterior ao cerco de Tróia.

' Lllatic (uicienne. pag. 9.



Porlanto essa architeclura pelasgica na Elruria coinciíJe com

a primeira idade do ferro em vários paizcs, ou com uma dala

pouco anterior ao cerco de Tróia.

Esta architeclura de Alcalá era porém de lempo em (|ue ainda

não se fabricava o ferro, mas a pedra e o cobre *. Tróia não exis-

tia ainda então.

Fallarei agora dos caracleristicos clhnicos, paleontologicos e

industriaes contidos no monumento n." 4.

Reunidos todos os fragmentos dispersos de crânios, consegui

reconstituir um calvarium a ponto de poder ser medido c de mi-

nistrar os elementos do seu Índice ceplialico.

Com o meu compasso de espessuras adiei o seguinte, repe-

lindo segunda vez a mesma operação:

Diâmetro antero-posterior 193.

Diâmetro transverso máximo 139.

Portanto, deu esta equação: 139 X 100 : 193 = 72,02.

D"este modo fica reconhecido que o crânio pertencera a um

individuo de raça dolichocephahi verdadeira, cujo Índice cephaMco

de 72,02 medeia entre o dos Neo-Caledonios (71,78) c o dos

Ilottenlotes e Boschimanos (72,42).

A única arcada superciliar que conserva é mui pouco proemi-

nente e as suturas estão bastante perceptíveis: o (jue mostra ter

o individuo fallecido com idade ainda vigorosa, parecendo porém,,

pela grande espessura e capacidade craniana, ter sido homem

robusto.

Apurei ainda alguns fragmentos d(; occipilaes extraordinaria-

mente espessos c de frontaes, cujas arcadas são superiormiMile

muito levantadas, manifeslando assim um cai'acterislico, (pie é

(piasi geral nos moiuimciUos neolilhicos do sul.

' l'liiii(), lib. VII, i.vii, (j, diz iiuc Ari.slolcics allrii)uc a dcscolu-rla do liiiidir c tem-

perar o coíjrc a Scytlien o Lydiaiio o a de fabricar iiislriimoiilos de col)n! aos Clialylias

ou aos Cyclopcs: «Aos conllare et feniprrare, Aristóteles I,ydiiini Scytlien nioiHlrasse.

Acrariíim labricain alii (llialybas, alii Cyclopas». I';s(|iieceii i)()réiii a Arisloleles dizer-nos

cm ijue se entretinha o d( us VnieaiKi oni(|iianl() os Cyc!op(S labriravani o robr(\ . .
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Ilido rid principio irííslc anuo (1888j uo Algarve, e sendo oc-

casião (k dar nrna noção geral dos crânios (pie linlia exlmmado

em depósitos de diversas epoclias, reuni quarenta e cinco exem-

plares, mas apenas chegaram vinle e dois cm esladn de se pode-

rem recompor, porque (juasi lodos vieram feitos pedaços, não ob-

stante o cuidado e j)recauções com (pie foram acondicifmados.

l)cs(!Jaiido (igurar lodos os perimelros de calcai uiiiis, cranioi^

e cabeças asseai^ d'cssa collecção, que a tanto traballio e vigilân-

cias me tinha obrigado, mas não conhecendo em Lisboa senão

dois stereographos, um na secção geológica e o outro na vasta col-

lecção de instrumentos craniometricos do sr. dr. F. Ferraz de Ma-

cedo, (jue ii'esle paiz c sem duvida alguma o mais abalisado an-

ihropologo, tive de recorrer a este prestantissimo amigo, e em-

quanto estava esperando ser avisado para o auxiliar n'um Ião im-

pertinente trabalho, cntretinha-se elle em recompor com esmerada

perícia o que era siisceptivel de algum aproveitamento, passando

em seguida ás respectivas medições e á estampagem stereogra-

phica.

O calvarinm do monumento n." 4 foi um dos que chegaram

partidos; mas tão habilmente o seu reconstructor reuniu c collou

todos os fragmentos, que ficou em estado de ser stereographado

como se vê na estamj)a x.

lia porém uma pequena diíferença entre o Índice cephalico

(pie eu tinha achado e o que foi correctissimamenie deduzido pelo

sr. dr. Ferraz de Macedo. Não podia deixar de assim succeder,

porque, sendo agora collados muitos mais fragmentos do que

(juando appareceu partido, a espessura da colla augmentou, dando

este resultado nas medidas

:

Diam. a. p. 190.

D. tr. m. 140.

Gorresponde-lhe a equação 140 x 100 : 190 = 71,43; o

que significa uma dolichocephalia maior que a dos australianos

(71,49), e mostra a necessidade da mais rigorosa exacção nas

medidas craniometricas; pois a minha medição apenas accusou

3 inilIinioIrnN menos no diâmetro anleio-()oslerior e S(') mais 1 no
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transverso maximu du ijue nas acluaes ciicuinslancias do recom-

posição porque leve de passar o mencionado calvarium.

Pouco imporia esla differença, porque cada uma das dilas

medições o colloca na serie dos dolichoceplialos mais genuinos.

Não tinha cabeça redonda, e não sendo brachycephalo parece-me

que poderá escapar á suspeição de ser um dos taes emigrantes

que vieram da Ásia carregados de bronze Em minha íé, nem

elle nunca viu a Ásia nem bronze, se, como creio, nasceu e li-

vremente foi criado cá n'estas arestas do Occidente.

Achei alguns fragmentos de mandibulas sem indicio appa-

rente de prognatismo e vários dentes com as coroas arrazadas.

A disposição vertical dos caninos n'um fragmento já desprovido

dos incisivos, mostra o orthognalismo do individuo a quem per-

tenceu;

Muito poderia dizer acerca d'esses mesmos fragmentos, se

ousasse confiar na significação que se tem attribuido a umas cer-

tas particularidades, que não são exclusivas dos individuos cpie

viveram nos tempos neolithicos nem mesmo uniformes n'uns taes

ossos achados nos monumentos.

Três fragmentos de humerus somente appareceram, manifes-

tando na exiremidade inferior um caracteristico mui frequente,

verificado n*uma percentagem variável desde o periodo paleoli-

thico ou da pedia lascada, caracteristico que parece derivar-se do

exercicio de trabalhos violentos, mas que tem diminuido, salvo

algumas excepções, com a successão dos tempos, ou antes talvez

em cerlas regiões, á medida que tarnbem tem ido desapparecendo

a causa ou causas a que possa ser devido.

Reliro-mo ao phenomeno da pcrforação da cavidade olecra-

niana do hunwus, verificada em esqueletos de hottentotes, de

negros e de europeus, ácèrca do qual muilo se tem discutido sem

comtudo se chegar ao salisfaclorio apuramento da sua mais ge-

nuína significação, havendo porém quem prelenda consideral-o

como derivado de uma antiga raça que o transmillisse, saben-

do-se que a sua antiguidade parle dos Icmpos geológicos qualer-

narios, em que eslá inscripto o pei'iodo paleolilhico.



A oslalislica ijHe a este rcs[)('i(() cooi-dciioii d íJi'. T()|)inar(l '

fornece inlerossanles clernenlos para largos estudos, que de inodo

algum podem aijui ler cahimcnlo; enlrelanlo convém saberem-se

alguns fados apurados pelo sábio discípulo de P. llroca, que disse

ler csle caracUírislico' diminuído desde o começo da era cbristã,

com(|uanto muito excepciorwlmentc se maniíeslassc no século v,

n'uma grande escala, em sepulturas dos montanhezes do Ain,

dando a proporção de 27,7 por cento, deduzida de 42 humírm,

ao passo que só 2 por cento se verificaram em 1:000 dos mero-

vingianos de Cbelles, e por isso julga que a raridade excessiva

do dito característico nas sepulluras arislocraticas. parece expli-

car a sua diminuição, e acrescenta que Bi'oca reconbeceu ser mais

frequenie na UHillier (pie no liomem, e finalmente observa que a,

per[oração nem sempre se mostra produzida ao mesmo tempo nos

dois lados, o (pie llie altenua muito o valor-.

Dados estes esclarecimentos notarei, com referencia ás Ires

extremidades inferiores de huniervs, exirabidas do monumento

n." ^, que dois d'estes ossos, e ambos do braço esquerdo, pelas

suas mingoadas proporções, parecem ser de mulberes, do mesmo

mo(Ío que o outro, pertencente ao braço direito, em razão de ser

muito reforçado e destinvolvido, p(^de ter sido de um adulto.

N'esles três ossos a perforação está perfeitamente exercida nas

duas cavidades olecrnneana e coronoidéa.

Nos maiores fragmentos dos cubitus não se percebe incurva-

ção ou arcatura alguma no seu quarto superior; nos peroneos não

se observam arestas salientes com funda cannelura pr()duzida

pela inserção muscular, assim como lambem não ha nos três quin-

' L'Anlhropf)logie, pag. 307.

' Sc com clloito a perforação das cavidades do humenis é resultante, como jalf^o,

da acção violenta alii exercida pela inserção dos músculos nos individues habituados

a vigorosos trabalhos, sendo os ossos da mulher menos robustos que os do liomem
mais facilmeiífe essa perforação deve manifestar -se nas jiessoas do sexo feminino que
se tenham dado a trabalhos braçaes de exigente esforço. Não pôde ser característico de
raça, porijut* falta a unilormidadc com que devia patentear-se nos grandes depósitos

mortuários.
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tos médios dos fcmures, parcialmente representados nos mais lon-

gos pedaços que achei, signal algum de grande saliência relati-

vamente ás linhas longitudinaes que formam o seu l)ordo poste-

rior; nos fragmentos de tibias que colligi não ha platycnemia;

alguns abrangem ainda uma parte dos Ires quintos superiores e

n'essa parte são prismáticos ou triangulares, do mesmo modo que

o canal medulhu", quando, se as tíbias fossem platycnemicas, mos-

trariam apenas duas faces ou superfícies convexas no seu corte

ou secção transversal.

Ora, tanto a platycnemia das tibias, como a incurvação do

quarto superior dos cubitus e a chamada linha aspem dos fému-

res ', mas sem que os humerus se mostrem perforados, são cara-

cterísticos osteologicos e ethnicos da raça sepultada em Gro-Ma-

gnon, que a principio se julgou pertencer á segunda idade da

pedra ou idade da pedra lascada, não se lendo notado que na

gruta, juntamente com ossos humanos havia louças e contas que

não são anteriores ao periodo neolithico; e portanto, apenas se

pode dizer que os sepultados em Cro-Magnon e em Alcalá (onde

os outros humerus não tinham perforação) eram indivíduos da

mesma epocha e perlencentes á mais antiga raça verificada na

' A platycnemia das tibias, a linha áspera dos fenniros, a incnrvação do (|uarfo

superior dos cni)itos, assim como oulrasparlicularidades um tanto exccpcionacs, obser-

vadas em mais alftuns osíos iiumanos. estão no mesmo caso que a perforação dos hu-

merus. Ile[)ito o que já disse: não me parecem caractcristicos do raças, porque nunca

achei exemplificada a sua uniformidade em deposito algum dos tempos prehistoricos.

l'ondo mesmo de parte todas as possiveis deformações e alterações do origem patholo-

gica, talvez que myologicamente se possauí explicar até certo ponto esses chamados

caraclerislicos de raças.

A acção muscular, actuando f .brc os ossos que mais solfrem a ])ressão resultante

de certos trabalhos violenlos dura ile a epociía do seu desenvolvimento, ou até á phase

da idade adulta excitada pela continuidade de taes exercidos, creio eu ser a causa que

|)rinfipalmcnle c mais vigorosamente pódc produzir aqu(íllás e oulras anomalias ainda

hoje denominadas caraclerislicos de raças, que P.roca noiou serem mui raros nas sejiul-

turas aristocráticas; o que muito concorre em abdim do meu coneeilo.

Kstudem os homens compclenles este assumpto, (|ue por em(|uanto M^rve para au-

xiliar as theorias da evolução c do transformisiiio, sem comiudo se poder acceitar como

siiríicientemerite esclarecido.

Voja-se no volume u d'esla ohia o (pie expendi com r( !( icncia a dclorniacão dos

crânios (juo exiralii das villas romanas do l'aid e do Mímlinho das baianjciras.



Europa, raça qne o dr. Amy julgou sor igiinlniínle roprosciilada

cm pleno |)(3rio(lo ncolilliico poi- Iriíila iiidividiios, no paiz dos

bascos, sepultados na gruía de Sordes.

A raridade com (|uc os dilos caracterhliro^ (landiem veriíica-

dos na Oceania) se achani associados ao da períoração das cavi-

dades do hmnénis, deixou suppor ao dr. Toj)inard, que são cri-

térios osleologicos de duas raças disli nelas c vivenles na Europa

occidenlnl na idlinia. [diase dos tempos geológicos; c já se vêípie

eram and)as dolichocephalas, sob pena de serem falsas as llieo-

rias que só no periodo neolilliico fazem parlir d;i Ásia para a l^ji-

ropa uma raça bracbyce()liala, iheorias que já nioslrei lerem nau-

fragado no valle do Tejo j)ei"anle as contrarias manileslações dos

preneolilhicos kiockkenmoeddings do Cabeço da Arrudn, onde se

acham os bracli\ce[)lialos mais antigos de que ha noticia.

Já vimos pois que em Alcalá appareceranj os caracteiisticos

osleologicos de (]ro-Magnon, oi-a acompanhados de humerm^ per-

forados, ora com humerm sem perforação: portanto, as duas ra-

ças propostas pelo sr. Topinard ficaram representadas n'aquella

necropole; mas ípiando mesmo me tivesse alli encontrado com

algum brachycephalo, preferiria considcral-o descendente dos que

muito anteriormente viveram nas maigens do Tejo a julgal-o

oriundo da Ásia.

Com referencia á paleontologia accusada pelo monumento,

não havia que espeiar espécies extinclas senão por excepção ou

caso furtuito. Appareceram algumas dos tempos actuaes, perten-

centes á fauna vivente. Colligi ossos de um veado, Cenus ela-

plms(1) em diminuta quantidade, e de javali 5ws scro/a, havendo

um dente canino d'esta espécie com trabalho de modificação de

forma operado pelo altrilo em pedra de fina granulação, alguns

ossos de boi c de cabra, assim como os de um le[)oride, que

podem ser do Lepus timidm, lebre ou do Lepus cviiiculus,

coelho.

Da serie dos molluscos marinhos ôomesliveis achei valvas do

Pcrlen maximns, Larnk., do Pecíimadus stellaliis, Lam., do Ctir-

diíim senatum, Lamk., do Cardinm tubermktum, Linii., da C//-
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therca chione, Lamk., do Mitijlus edidu, Liiiii., e da PuUastra de-

cussata, Sow.

Também appareceram conchas do mollusco terrestre univalve

Biilimus decoUaius, Brogn. \ não comeslivel actualmenie, espécie

vulgarissima nos campos, jardins e em toda a parte em que pode

introduzir-se, e por isso nenhuma significação tem a sua presença

entre as espécies atlânticas indicadas.

Observarei porém com relação ao veado, inteiramente exlin-

cto na fauna do Algarve, e ao javali, jcá mui raro nos próprios

pontos mais elevados e recônditos, que deviam ser duas espécies

assaz vulíjares e laroamenle disseminadas n'este território ainda

mesmo mui posteriormente á era chrislã; pois com frequência se

acham os seus despojos nas estações prehistoricas e abundante-

mente em ruinas da epocha romana, o que mostra terem as con-

dições locaes d'esses tempos favorecido em grande escala a sua

procreação, posteriormente sempre decrescenle, ao passo que as

populações históricas foram crescendo, desenvolvendo, a cultura

da teria e Iraiisformando as antigas florestas e os espessos mata-

gaes em campos de melhor producção e riqueza.

Industria

Pontas de frecha de silex.— Julgo poder distinguir n'esta

serie, figurada na estampa xi, cinco typos: 1.°, n."' 1 e 2, pon-

tas de frecha triangulares de base proximamente rectilinea; 2.°,

n."' 3 e 4, de base concava; 3.", n.°' 5 e 7, também de base conca-

va, porém mais estreitas e alongadas; 4.°, n." 9, excm[)lar, fractu-

rado nas extremidades lateraes inferiores, parecendo pertencer ao

grupo das de l'(')rma de milrn, mais ou menos farfadas ou aladas;

r>.", n." 10 pela forma terminal triangular vae aqui aggregado este

* o género Bulimus, do grupo tios gasteropodes, foz a sua apparição na terra no

começo dos tempos terciários, tendo soi)revivido a todas os gcncros extinctos n'afinelie

iitinienso pcriodo, atravessado todo o (iiialernario c passado aos tempos actuacs, em
<|ii<' coiiliiiúa a existir.



ALÇA LA

Fs/^H

^T&ínumuM^ ^f^íéAt^ SM>. -i

j)í^.Ajy:jct au'r^





11)7

exemplar, coniquaiUo níío |)crlenra ao grnpo geral que abrange

as formas já conhecidas; pois é lisa e um taiilo curva M'um lado,

sendo laliiada iio oulro i)or íacclas terminadas em gume afilado,

o que não ha nas outras, cujas arestas são denteadas, ou ligeira-

mente ondidadas por meio de retoques alternados.

O exemplar n." 11 tem a configuração de ponta de frecha;

mas é de schislo, e [)or isso |)(')de ter si(Jo um simples objecto de

consagração. Sendo de schisto, como disse, não é provável (}ue

uma tal frecha fosse destin.ida a usos guerreiros, e comtudo eu

não quereria que me fosse arremessada por um adestrado atira-

dor de arco.

E plana em as suas duas superficies, desengrossando porém'

sensivelmente para a base da mais estreita, d'onde partem duas

facetas mui regulares, convergindo em plano obliquo na extremi-

dade pont'aguda.

Não é-possivel eslam[)ar aqui lodos os instrumentos de pedra

e de outras substancias colligidos nas explorações que dirigi, mas

ainda assim, reservando-os paia serem observados ii'um futuro

museu (se houver então quem saiba coUocal-os e dar-lhes a si-

gnificação que lhes compete), darei simples noticia de alguns.

Punhal (?) — Entre outros muitos, cuja descripção seria pro-

lixa e fastidiosa, notarei um fragmento de instrumento de schisto

ferruginoso, com -apparenle aspecto de folha de espadim, tendo os

planos da lamina determinados em curvas convexas, que se li-

gam e decrescem |)ara as extremidades lalerães, formadas por

duas facetas obliquas de afilado gume.

Foi a natureza que produziu esta forma caprichosa {)or meio

de incrustações ferrosas (jue atravessaram a massa schistosa; e

foram os artifices de Alcalá que, modificando-a com ligeiro tra-

balho, lhe acharam aJguma utilidade.

Faltam as duas extremidades a este fragmento, que mede de

comprimento 0"\053, na base mais larga 0'",0:28, no topo 0"\0á3

e de espessura central O'". 008, e por isso não se sabe qual seria

a sua forma geral. Similhanle na secção transversal ás adagas ou
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lanças de cobre figuradas na eslampa ix, parece ler sido memo-

ria de consagração symbolisando uma arma de guerra.

Punhal (?)— E também de schisto o instrumento que na es-

tampa xu e letra E, mostra ter na máxima espessura da base a

próxima iorma de um prisma troncado. Mede O™, 18 de compri-

mento, O^^jOSS na maior largura e na mesma secção O^^.S^ de

espessura, a qual gradualmente decresce com a largura até á ex-

tremidade superior, onde a secção fracturada tem de largura

O"", 15 e na maior grossura O'",003, parecendo que o prolonga-

mento que ahi falta deveria terminar em ponta.

Quasi toda esta forma é determinada por um lascado natural

e caprichoso, mui peculiar dos scliisíos estratificados; mas o seu

aperfeiçoamento para o lado mais estreito é visivelmente intencio-

nal.

Já entrou no monumento com a ponta partida, como bem o

mostra a patina que reveste a fractura e a base. Geralmente os

artefactos d'estes schistos e de outras rochas brandas da lormci

de armas devem ter sido meramente votivos.

Lagks polidas de scniSTO.— Apparecendo na extracção dos

entulhos mais fundos vários pedaços mui lisos de schisto estrati-

ficado, uns com 0'",026 e outros com 0"\038 de espessura, lodos

com uma superficic horisontal bem polida e um bordo arredon-

dado, mandei reunil-os, por me parecer que poderia haver alguma

ligação entre elles, tanto mais porque alguns mostravam também

uns sulcos transversaes, que desejei observar com mais especial

allenção.

Com effeito, sete da mesma espessura com os ditos sulcos re-

conheci serem fragmentos de uma lago polida e dois mais grossos

j)ertencerem a outra. Comquanto nenhuma (Pessas lages se po-

desse completar com os fragmentos coliigidos, consegui reconhe-

cer a sua contiguração trapeziforme, rematada superiormente em

arca lura.

Deveriam ler sido um tanto extensas essas pedras de bordos
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laleraes convexos, convergindo em volla redoiKJa no lôpo supe-

rior, c por isso |)arece lerem sido assim esmeradamente lalliadas

para se pôr a pino em algum logar onde a sua es[)ccial configu-

ração podesse symbolisar um conceito, imia idéa, ou talvez um

simulacro de veneração, como succedia á cerannid, cpiando le-

prcsentava o famoso Júpiter, aos cones Ironcados com (pie certas

moedas de Chypre figuravam a Vénus de l*apluis \ e ainda talvez

áquelles outros cones de calcareo sub-crystallino, (pie Carlos Ri-

beiro julgou serem clavas ou massas de guerra^, como podia ler

imaginado que fossem modelos dos dentes d"a(juelle guapo An-

thropopithecus Ribeiroi (pie se entretinha em talhar alfaias de si-

lex sobre o debrum da bacia de Oíla.

Eu é que não sei o que signilica.m as taes pedras de Alcalá,

tendo uma d"ellas tido quasi 70 centimetros de altura, e sendo

muito alisada só n'uma face : o que me fez conceber que era cousa

que não [)recisava ser vista pelo lado de traz. O que sei é que

essas pedras foram assim mesmo achadas pelos construclores do

monumento, ou por algum outro artiíice, que logo as gabou para

uns certos artefactos de que carecia, como se vae ver, não se im-

portando com qualquer significação religiosa que podessem ler

perante a superioridade do seu espirito talvez muito reforma-

dor.

Essas lages, que supponho terem sido extrahidas de um de-

posito mais antigo, talvez já estivessem assignaladas por áquelles

sulcos Iransversaes su[)crficialmentc gravados a buril de silex;

pois os outros mais fundos julgo terem sido posteriormente aber-

tos para por elles melhor se destacarem a choque de percutor as

diversas peças que o mestre da obra linha ideado. O único arle-

íacto porém que conseguiu levar a cabo foi o seguinte: ^

Cltelo de dois gumes.—Tem este instrumento, que denomino'

cutelo emquanlo não receber melhor nomenclatura, a configura-

Lliomme, avant les mélaux, pag. "201.

Noticia de algumas cslacões e monuinenlos prehisloricos (1880), pag. 3S a 41.
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vão lio um (Jiipiu prisma, cujo córle transversal dá um losango.

Vae representado na estampa xii com a leira k nos dois lados

que rematam em angulo obtuso, sendo o dito córle indicado com

a letra d. As arestas lateraes mostram os dois gumes ou ângulos

agudos do losango.

Para poder ser empunhado foi cuidadosamente abatida infe-

riormente uma aresta, e para melhor segurança dos três dedos

centraes o arliíice abriu na outra aresta as Ires cavidades marca-

das com a letra a, sendo este. o único trabalho devido á sua ha-

bilidade; pois a configuração geral do instrumento é resultante da

estruclura propriamente schistosa, que n'este caso se operou com

dupla estratificação de varias espessuras, uma em plano horison-

lal, cortada obliquamente pur outras com admirável regularidade

em laxas quasi geometricamente parallelas.

O facto de se ter achado este instrumento com os mais peda-

ços da pedra de que foi destacado, faz presumir que pertencesse

ao pecúlio de um dos habitantes d'aquella mansão mortuária, cuja

existência não chegou para os poder aproveitar, e que por isso

mesmo houve o piedoso cuidado de ]h'os deixarem reservados em

torno dos ossos para os ter logo á mão no dia do seu feliz regresso

á vida; e eu bem percebi tudo isso, mas não me solTreu o animo

esperar tanlo tempo pela resurreição d'aquclle fabricante de cu-

telos de schisto, e fui também mui piedosamente arrecadando os

bocados não ainda manufacturados, mas com a determinada idéa

de fielmente Ih' os restituir n'esse dia venturoso.

Lasca cortante.— Não posso afiançar que haja resultado de

trabalho humano esta lasca de calhau rolado de diorile, sensivel-

mentfci cortante em todo o seu perimoiro
;
pois podia ser devida a

um choque accidental: entretanto estava com os mais objectos

manufacturados, tendo revestida a secção da fractura por um té-

nue deposito avermelhado, similhante ao que parcialmente se ag-

gregou a outras pedras Iralialluulas, e por isso parece ter sido

intencionalmente alli de|)0silada. Não vae figurada em estampa,

mas fica arrecadada.



Percutores.— Uns calliíius de lóimas cspluíioidacs ou |)oly-

gonaes, goraltiienlo ilu silox, do ([iiarlzo, do grés lino o resislent(3,

011 de diorile, iniudamenle crivados de conliguas cavidades super-

liciaes, calhniis (jiie com fi-eíjiiencia se.adiam ii.-is estações neoli-

lliicas e |»oi" vezes espai-sos no campo, foram durante muitos an-

nos considerados como pedras de fuiidd, ou armas d(! arremesso,

e por isso eraui denominados pelos arclieologos IVancezes pierres

de fronde, havendo lambem (|uem os lenha julgado inventados pela

hallistica mahometana para a defeza das muralhas atacadas pelas

ordens njililares, e comtudo nas excavações que tenho fcilo em

caslellos mouriscos e em terrenos próximos d'esses perimetros

amuralhados não me recordo de ter encontrado uma única d'essas

pedras; mas sempre em lodos os monumentos neolilhicos c nos

campos adjacentes.

O sr. de Morlillet *, abalisado mestre da nomenclatura indus-

trial prehislorica, considera esses espheioides como percutores ou

martellos, de que se servia o homem antigo para destacar laminas

cortantes de outras substancias duras, taes como o silex, a calce-

donia, o quartzo opaco e cryslallino e a obsidiana, assim como

para a preparação do esboço de lodos os mais artefactos de pe-

dra.

Já se vê pois que para se obterem tão varies instrumentos de

rochas de excessiva dureza por meio de choques de percussão,

fora mister empregar outras pedras de rija consistência para per-

cutirem os núcleos. Não tinham porém primitivamente a forma

espheroidal, como pretende o sábio paleoelhnologo de Saint-Ger-

main, dizendo que os percutores eram talhados com facetas an-

gulosas, mas que, abatendo-se á força de continuado exercicio as

suas arestas, iam pouco e pouco tomando a forma arredondada,

e quando chegavam a ser mais ou menos espheroidaes eram

abandonados por inúteis.

Não julgo eu porém que assim sempre succedesse, pois no

Lc Prrhiòluríijiic. ])ag. .íin. U Miisrc Prrliislonque.
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variadissimo grupo dos chamados percutores de pedra achei e col-

ligi muitos que, tendo atlingido a forma espheroidal, foram ulili-

sados como desgastadores, brunidores e ainda como trituradores

e pilões de moagem.

Indicarei apenas os mais notáveis que havia no monumento

n.°.4.

Percutores de quartzo. — Conservo dois de forma espheroi-

dal; o mais pequeno mede no maior diâmetro 0"',061 e o outro

0"'.067. O primeiro conserva umas ligeiras proeminências angu-

losas, mas picadas e abatidas. O segundo não tem vestigios de

ângulos, e se já estava condemnado como percutor, teve certa-

mente outras appli cações.

Diviso-lhe duas zonas mui caracteristicas, uma conservando

intacto o poído natural da rolagem, e a outra toda picada pela

percussão que exerceu n'outras pedras rijas; noto porém n'esta,

que é a mais espaçosa, uma secção cuja convexidade e finura re-

lativa de superfície mostra a crivagem em extremo diminuída ou

(juasi apagada, como resultado de um trabalho posterior ao da

percussão.

Houve pois n'aquella zona um desgastamento produzido pelo

attrito exercido n'outras pedras, e d'este modo o espheroide, que

já não servia para percutor, passou a ser desgaslador, se c que

também não foi aproveitado para pilão de moagem.

Poderia ainda ter tido outros usos furluilos: num combate

de pugilato seria um possante quebra-queixos; airemessado coni

mão certeira c pulso vigoroso e dando em cheio no fí-onlal ou pa-

rietal de um veado ou de (jualquer outro animal, com farto ban-

quete podei'ia brindar o atirador. Este calhau ahanço eu que nunca

foi visto por gente mourisca.

Percutores de diorite.— Um machado obliterado de rija dio-

rite, dos pertencentes ao grupo de secção ovoidal, foi aproveitado

para percutor. l^]ra companheiío dos dois antecedentes. (Conserva



aindíi polida urna* parle do sou contorno, o picada Ioda a reslanlc

periplicria. Tom o nuiximo dianiclro d(3 0"',Or)l.

O oiilro exciii|)iar é um simples calhau do ribeira, poído pelo

allrilo da lol.-igeiri, mas em ^nandc parle crivado das [)icadas que

recebeu em Iroca dos choques (jue ap[)licou a ou Iras pedras de

rija consislencia. Toda a superíicie des[)olida maiiiíesla visíveis

signaes de alm-ado Irabalho. Mede- de comj)rimeiilo O"', 070, na

maior largura 0"',019, na menor O'", 01 3, e de esj)essura 0"\011.

Pu.ôiis (?)—No grupo d'esles inslrumenlos de Irabalho vou in-

cluir três exemplares, que me parece poderem ser assim conside-

rados. Ha dois de rocha cryslallina de aspecto graniloide ou sye-

nitico e de forma tirante a ovoidal. l;ma grande parte da conve-

xidade do seu contorno está picada como se tivesse triturado

substancias angulosas de resistente tenacidade, e este caracterís-

tico levaria a consíderal-os como percutores; mas occorreu-me que

poderiam ler sido trituradores ou moletas de reduzir minérios,

desde que achei no mesmo jazigo uma arma de cobre, de que

adiante darei noticia; mas não insisto, porque esta conjectura é

sobn^maneira arriscada e não menos temerária. Se não foram dois

pilões de reduzir minérios, são com toda a certeza... dois eni-

gmas.

O terceiro é da mesma rocha dos dois antecedentes, de forma

prismática, com indícios de largo Irabalho de moagem nos seus

mais largos planos, e principalmente no de maior área, em que

se acha muito mais desgastado. IN'um dos topos foi picada uma

cavidade para firmeza do dedo pollegar. Devera estar pouco usada

ou ser ligeíramenle concava a pedra inferior correspondente a

este pilão, cujos bordos, nas suas extremidades, apenas mostram

m"ui pouco abatimento.

Amuletos e ornatos de pedra, de âmbar e de barro

Placa de schisto com gravura.— Forneceu este monumento

uih pedaço (Uessas mysleriosas placas de schisto ardosiano, que
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por emquanto somente hão sido encontradas em Portugal e geral-

mente em depositicos neolithicos, mas em condições tão vagas,

que não permittem affirmar-se, se eram usadascomo simples en-

feite, como amuletos, como divisa de auctoridade, ou como vene-

ras de uma seita religiosa.

O fragmento representa um losango da extraordinária espes-

sura de O'", 19, quando as placas mais grossas, que conheço,

chegam apenas á grossura de 0"',012. Noto que devera ter sido

mais largo, porque o cruzamento das linhas, não obstante esta-

rem já poucas assignaladas, deixa muitas figuras triangulares in-

completas.

Presumo que também teria tido maior extensão, em vista de

não estar bem definido o seu remate inferior e de não se perce-

ber como proseguiria para a extremidade superior, em que falta

uma grande parte da gravura, que facilmente se destacou, por ter

sido feita n'um extracto da espessura de 0'",00l ; mas loi d'estc

modo, já estragado, que teve ingresso no monumento, porque as-

sim indica a patina dos topos extremos, e destacou-se da placa,

porque, tendo-se operado uma dupla estratificação schistosa em

planos horisontaes e obliquos, as infiltrações impregnadas de

oxydo de ferro enfraqueceram a chapa escolhida para a gravura

e promoveram a sua separação em losangos.

Se pois entrou assim n'aquelle deposito, este objecto deve

pertencer a uma phase anterior do periodo neolilhico; e tal seria

a sua importância, (jue um tão obHterado fragmento foi cuidado-

samente aproveitado pela gente que começava a triumphar das

rudezas da pedra, marcando na historia do liabalho humano a

grande evolução sociíd e industrial da descoberta, da fundição e

da manufactura do cobre.

Não são porlanto sifnplesmentc os caracteristicos da construc-

ção rigorosamenlc monolithica do dohnen coberlo ii." 1 e os seus'

conteúdos industriaes (jue ca[)itulam nas devezas de Ah:alá(i pe-

riodo neolithico; mas este interessante objeclo, (jue mal se pode

julgiir (juc se houvesse trazido pendente do pescoço, tendo S(í em

vista (pie á espessura (pie ainda, miinifesta, (l((via C(U'respoii(hT
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um peso especifico im|)ropiio de urna insígnia ou divisa, que de

lai modo devessíí ser usada.

Era porlanio uma leliquia de oulra epocha que precedia a

[irimeira geração que viu raiar o oiro e o cobre.

Amuleto (?)— Na eslanipa xii represenlo com a leira i um

arlefaclo, que parece ler sido amuleto. Foi destacado longiludi-

iialmentc do lado de um calhau de grés, aclialado e liso n'uma

face, porém bastante convexo na oulra, onde lhe gravaram uns

sulcos, ianto no parallelo do comprimento como no sentido trans-

vei'sal.

Este fragmento lateral não deixa perceber qual seria o com-

primento e largura do calhau, nem mesmo o delineamento geral

do seu ornato. Sobre o bordo externo, ligeiramente encurvado,

corre um sulco bem assignalado até á extremidade inferior, ter-

minada em curva convexa. Parallelo a este sulco parece haver

outro menos perceplivel, occupando apenas na metade superior

uns O™,028, de cujas extremidades partem linhas transversaes,

parallelas a outra que se vê junta ao lôpo superior fracturado, e

no bordo da fractura parece ter havido mais duas linhas trans-

versaes na mclade inferior. Conserva ainda um revestimento ge-

ral de pintura avermelhada.

Estando coberta de patina toda a secção fracturada, é evi-

dente que já não estava inteiro este artefacto quando teve entrada

no monumento, e por isso, do mesmoimodo que o antecedente,

se pode referir a um tempo anterior ao daquella construcção.

Deve ter tido grandes virtudes esta preciosidade para chegar a

merecer tão cuidadoso acolhimento! O desenho saiu com algumas

incorrecções e por isso é repetido com o n.° 2 ao lado do que em

seguida indico sobre o n." 1, na estampa junta.

Outro amuleto. — Este agora é obra de mais fino lavor; é

um primor de arte esciilpíural . . . E davam ahi os sábios, como

caracteristico dos tempos neolithicos, a completa ausência .do sen-



limento arlislico ! Ignoravam o que liavía aqui n'esles Ião esque-

cidos recantos do Occidenle.

Renle ao pavimento da crypla, misturada com muitos fi"a-

gmenlos de louça, appareceu uma lamina de scliislo biando com

duas faces planas e parallolas, da espessura de 0"',(IOÍ), talhada

em arco' de circulo de 0'",03 de largura, correspondenie a um

raio de 0"\1 14, sendo lascada nas extremidades e chanfrada obli-

quamente para o lado da curvatura. Não parece ter lido furos ou

entalhos para se trazer pendente.

Um sulco bem assignalado guarnece toda a orla dajace su-

perior, onde se me antolha uma íigura humana levantada a meio

corpo em baixo relevo, tendo a cabeça coberta com um barrete

cónico tirante á forma de mitra.

O braço direito parece delineado por um traço que desce do

hombro e forma um angulo obtuso no ponto onde mais propor-

cionalmente devera estar a curvatura correspondente á articula-

ção inferior do hmnerns com o aihitus e o radiíis,, deixando livre

a linha convexa determinada pela posição do síernvm.

Até aqui, pois, se a minha vista já cansada não me illude,

nada falta ao contorno geral; ha porém outras particularidades

que julgo igualmente ver, e que, se estão bem vistas, completam

a obra do famoso artista de Alcalá; mas que não observei senão

dej)ois de ter escovado mui cuidadosamente o fato, o barrete e o

rosto do individuo: appareceram-lhe então os olhos, o naiiz e a

boca, obra imperfeita de uma aguda pontinha de silex.

Emhm, o (pie é susceptivel de se apurar com o auxilio da

lente, é o (|ue vae figurado na estampa junta.

No resto da lamina houve mais algum trabalho, parecendo

rematar com uma tromba de ele[)hante voltada para o alto da ca-

beça, mas não o aífírmo.

Nada mais porém se pode perceber, porque a lamina per-

deu na metade superior algumas lascas onde o iclevo devera

tcr-sc assignalado; (! já assiui mesmo entiou no monumento,

tiíudo sido pintada de vermelho depois de estar (dililerada : o que

permilte suppor (pie fosse (djjecto de grande apreço, anterior
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úquclhi constrncrrio a aos entjrramcntos, po(J(.'ndo assim dizer-se

(jiic era uma alfaia arlislica da ullima idade da pedra.

O apparecimeiílo d"esle artefacto, d(} tantas placas de sdiisto

gravadas e dos objectos de marfim com lavor ornamental, que fi-

gurei com o n.° 10 na estam|)a xiv e no n." 2 na estampa xxi do

volume I, demonstra o contrario do que aííirma o sr. d(; Mortillet \

(juando confronta os caracterislicos do ultimo periodo (jiiateiTiario

com os do neolitliico. Havia portanto aqui, provadamente, o sen-

timento artistico na ullima idade da })edra, emhoia não se tenlia

revelado n'outras regiões da Europa.

JNão lia que admirar o arrojo com que então appareccu um

c(n"ioso escuiptor traçando com buril de.sHex em lamina de scliisto

um vulto humano, talvez alludindo a uma preconisada celebridade

religiosa, a um chefe, ou a um heroe, quando n'uma epocha muito

mais atrazada em manifestações moraes e industriaes, a gravura

cm osso foi levada a um admirável desenvolvimento, ora repre-

sentando espécies vegetaes, ora os individues mais typicos da

fauna.

E pois n'essa epocha que a figura humana apparece pela pri-

meira vez gravada.

Resumirei o assumpto a largos traços.

O sr. de Mortillet apresentou na pi. xxvii do Musée Préliisto-

riqnc quatro gravuras abertas em ossos de rangifer-, pertencen-

tes a depósitos dos últimos tempos geológicos, figurando dois in-

dividuos do sexo masculino, um do feminino e mais um de que

não foi traçada senão a cal)eça, faltando-lhe porém as orelhas,

(|ue os gravadores também não indicaram nos ouli'os. Todos.se

mostram nus, apesar de que a temperatura, mantendo ainda nas

planicies o rangifer e outros que depois emigraram para as regiões

' Maqdalúnicn, Sciitiment artistiquc três vrai et (rês prolonil. llubenhausien. Aiicuu

sentimcnt artistiquc. Le Préhisloriquc, pag\ 40<S.

Muitas d"cssas gravuras (Lartct o Cbristy) tiuliam sido uiui liem reproduzidas na

obra do sábio paleocthnologo o sr. N. Joly, IJhommc. avanl les mélaiix. cbap. v, pag-. HJÕ

e seguintes, liste precioso livro do sr. dr. Joly publicado em 187!) c um dos d'esse tempo

ipie ainda s(> i)ódc ler com ulilissiino interesse.
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geladas, devera ser quasi polar, e d'estc modo obrigar homens e

mullieres a fugir com a pelle ao ferino ataque de um frio glacial.

O sr. de Morlillet descobriu porém a desnecessidade de haver

enião vestuário, interpretando os traços com que os gravadores

quizeram sombrear os contornos, como represenfando péllos, e

d'este modo conclue dizendo que «Le ventre enlier (da mulher,

tig. 202) et les flancs sonl recouverls de poils, La population

étail dpnc três pileuse, ce qui est largement confirme par le des-

sindeThommcdela figure suivante». A respeito d'este acrescenta:

«II est complètement recouvert de poils». l^ig. 203. Notou mais

aquelle illustre sábio, que nas mãos humanas das gravuras qua-

ternárias falta sempre oVJedo pollegar.

Gora esles dados, e mediante os processos mais abreviados de

tirar conclusões, podem os leitores formar approximada idéa do

aspecto physico da crealura humana no tempo em que o rangifer

c o bisão viviam ainda n"esla parle da Euro[)a: não linha dedo

pollegar, não tinha orelhas (os desenhos não as indicam) e era

completamente coberta de pêlloíi. Que diíTerença com a gente de

agora! E ainda ninguém se lembrou de aproveitar este quadro de

comparação para fortalecer as iheorias da evolução e do Iransfor-

mismo!

A escul[)lura de Alcalá, se não me engano, mostra o homem

vestido e encarapuçado, não obstante o clima já então ser muito

mais benigno; o que me leva a imaginar que a população d'aquelle

sitio (graças á lei da evolução. .
.) já estava muito alliviada d'aquella

carga de pêllo que cobria a da Laugerie-Basse, e que d'esle modo

devera [)arecer-se nm tanto mais com a gente da Magdeleine, de

que o sr. Morlillet nos mostra um exemplar' nu, de varapau ao

hombro (fig. 198), mas esle sem os laes íracinhos imjros que con-

siderou significarem o syslema piloso dos da Laugerie c dos bi-

sões, tracinhos que ao mesmo tempo apparecem num chifre da

Ceroicapra sdiga (fig. 208), lambem emigrada com o rangifer o

outros, deixando assim cm duvida se o syslema piloso chegou en-

tão a desdol)rar o seu manto protector até lai altura.'

Terminam aqui os meus reparos ácêrca das gravuras das os-



larõcs <jUídci'iKii'i;is. Dcjixo sem .iiinlysc a (oiili^-.iiríi.-ão, iiaija du-

lichoco|)liala das duas caberás masculinas, indicadas com os

n."' 11)8 (3 i203, e c|naiilo a, esla ultima lif^iiia. jiiiiío (jiic o Iviu-o

que lom parecido represenlal-a com exl(Misa cauda, i^hIc (|uand(»

muito significar uma corda, com que o caçadoí' leria cingido um
tronco de arvore ou penedo para com uma exiremidadí! amarrar

o bisão já ferido, aperlando enirelanio a oiilra (.'xlremidad*; com

as pernas para o não deixar escapar, c por isso, caíndo-llie solire

a esquerda lerá parecido á primeira visla uma cauda de macaco;

mas não é, porque aquelles macacos não eram caudados, como

são os outros, c os astuciosos raposos. . .

Outro amul[í;to(?)—A eslampa xn com a kliiiJ representa o

pcrimelro de um pequeno calhau de schisto, do fornia nalural

triangular, similliantc á de ferro de engommar, com um sulco ai'-

lificial que contorna o plano superior ./". A espessura é indicada

com J'. Tem o comprimcnío de 0"\0^G e a máxima largura de

0'",018. Tendo o bordo da liase um lanlo arredondado e poído.

pode ter servido de brimidor. Parece pois mais provável haver- se

considerado como pedra virtuosa. Eu é (jue nunca lhe achei vir-

tude alguma.

EsL'0ço DE sciiisTo NÃO ACARADO.— Estava auiuiado de bons de-

sejos o artilicc que pretendeu fazer de um pedaço de schisto «una

obra de arte, comquanlo não se possa perceber qual fora o seu

reservado intuito. Ubserva-se porém que a primeira operação foi

obter uma lamina da espessura de 0'",02 para, depois de desgas-

tada pelo allrito, ter a forma de machado com duas superfícies

planas e parallelas, bordos lateraes arredondados, largura de

O'".0G0 n'uma extremidade e de 0'",048 na outra, não excedendo

o comprimento de 0"\20.

A forma de machado com duas extremidades desiguaes achou-a

o operador na própria estratificação da matéria; o trabalho a que

chegou consistiu apenas em abrir dois sulcos transversaes para

determinar o comprimento do objecto a choques de percutor. Na
14



(.'xlreiíiidaLlí! larga contava eile com proinplo successo, [)orque as-

senloii o sulco sobre um veio da cslraliticação, mas apesar de ler

feilo sallar algumas lascas, o veio, rijo e rebelde, resislin á ten-

(aliva; passou a cuidar da forma geral, abrindo outros dois sulcos

parallelos aos bordos lateraes; rebaixou esles bordos empregando

a percussão e o que ficara com aresta mais saliente foi abatido

em pedi"a de amolar.

Pretendia pois obter um plano com a saliência de O"",001 a

O"",002 distanciando-se 0"\008 dos bordos; mas como a espessura

d'esse pretendido plano central foi coincidir com uma camada es

t ratificada, quasi do meio para cima destacou-se por uma IVactura

diagonal, restando-llie apenas o recurso de repetir a operação

com referencia á camada em que linliam ficado os bordos; porém

todo o Iraballio parou, ou ficou adiado. Supponho qUe a intenção

fora obter uma |)laca, tendo um plano trapeziforme, paia ser gra-

vado e guarnecido de um bordo chanfrado de 0"\008 de largura.

Omilto outros objectos que poderiam ser incluidos n'este

grupo, mas de que não restam senão fragmentos pouco significa-

tivos, cuja descri pção, |)ara d'elles se dar alguma idéa, não podia

deixar de ser importuna para os leitores, e [)or isso passo a oc-

cupar-me de outro assumpto.

Osso e marfim

Estas duas substancias, assim como as córneas, começaram

a ser industrialmente utilisadas entre as duas ultimas epochas dos

tempos quaternários, denominadas solutreana e magdaleniana pe-

los paleoellmologos francezes; pois nas estações das duas antc-

i-ioi'es, mousteriana e chelleana, não consta liavcr-se encontrado

manufacturada alguma d"essas substancias ; o que todavia não

j)rova (jue o osso não fora anteriormente ulilisado.

Sobretudo foi na ullima ('|)oclia (piatcniaiia (|ue taes maté-

rias tiveram largo aproveitamento })ara armas de anemesso, dar-

dos, liarpões, e certas farpas que podem ler sido anzoes de pes-

car, assim como algunuis pontas de maiores dimensões, firmadas



em liaslins. soriain aiiiias (ir coiiibah,'. A aniiadiiia do laiij^ilcr

íoi mais ospecialmciilr aproveilada paru as ^^avuras magdale-

nianas.

A agulha de osso ó um dos arlofaclos mais {XTÍcilos d'a(|uc'lla

epocha, e lendo a[)j)arecido cm numerosas eslações. lia de (Milen-

dor SC qno a ciTaliiia liumana não vivia em estado de mídcz eoirift

é ligurada nas gravuras.

O osso, o marfim c as malerias córneas nunca mais cessaram

de ser ulilisadas pela indiistiia liumana.

Findos os tempos geológicos, apparece-nos o osso apiovei-

lado pelos hahilanlcs dos kioekkenmoeddings do Tejo, e (juer

soja em cavernas, dolmens ou noutras esíacõcs neolidiicas, a sua

maniíeslação é frequenlc.

Quando mesmo começaram a apparecer aggregadas aos in-

strumentos neolilliicos as piimeiras armas de cobre, as de osso

continuaram a ser fabricadas, e até parece que eiain consideiadas

com certa veneração, como julgo ter succedido á do (pie vou dar

noticia.

FuNii.\L í)E osso. — Eslava no monumenio n." 4 da necropole.

onde leve enirada, levando já a ponia, |iarlida. e por isso julgo

ler pertencido a um dos (pie alli tiveram ingresso. Fallando-llie

a extremidade ponl"aguda, havia cessado de ser arma de guerra;

mas o cuidado com que o seu aiiligo possuidor assim mesmo foi

guardando este ohjeclo, indica uma veneração especial, ou talvez

a recordação de um comliale v de uma vicloria. O íaclo de ser

depositada no monumenio uma cousa tão inulil parece não poder

ter outra significação. O que resta, mede 0"'.l!2 de comprimento.

Esta ai ma foi fabiicada com muita facilidade. O fabi-icante

lançou mão de uma libia de cabra, cortou-lhe uma exircmidade,

e preparado o esboço, aíilou-lhe a crisla para melhor accentuar a

secção triangular do corpo de osso, servindo-se de uma pedra de

amolar, como bem mostram as estrias provenicnies da granidação

da pedra.

O cobre já era conhecido dos conslrucloics da n( ciopolc. mas



iiãu eslava ainda genofalisado o seu uso. Aeiii ludus podiam ler

adagas, fieclias e machados die cobre : umas tão preciosas novi-

dades apenas chegariam ao alcance dos cjne exerciam auctoridado

(tu dispunham de fartos haveres; os outros eram então necessa-

riamente o que sempre foram, são, e serão sempre os mal brin-

dados da fortuna; se queriam armar o braço com um punhal, ti-

nham de recorrer a um osso de cabra; se queriam uma ponta de

frecha, lá estavam ainda as de silex para a guerra e para a caça,

O osso e o silex predominavam sobre o cobre, não porque

este metal faltasse na região, mas porque era ainda nascente, e

portanto difficil a sua fabricação. Entretanto logo se verá que a

arma de cobre teve ingresso no monumento n.° 4, que certamente

não foi construido para dar abrigo a gente mediocre, embora não

fosse toda opulenta.

O marfim lambem foi aproveitado. Gomo aquella gente o ob-

teve não se sabe. E mui provável que uma parte da população,

desprovida de haveres e talvez mesmo de abrigos, tentasse lon-

ginquas jornadas em busca de melhor meio para a vida, como

fazem ainda hoje, e em grande escala, os que deixam a terra do

nascimento para tentar fortuna nos Estados Unidos da America e

n'outras diversas paragens grandemente longinquas. Chegar até

ás raias do Mediterrâneo era fácil, e passar dalli ao norte da

Africa n'uma conjunclura em que os troncos das arvores começa-

ram a ser transformados em barcos viajeiros, não era impossivel.

O sr. Cartailhac*, observando as laminas e artefactos de mar-

fim que eu tinha trazido para o museu archeologico do Algarve,

lembrou que a possibilidade de poderem ser achados alguns os-

sos de elephante em depósitos iluviaes d'aquelle território, bem

como que os objectos de maríim ípie descobri nos monumentos

possam signiíicar a permanência de algum elephante n'aquella

legião nuiito tempo depois da abertura do estreito de Gibraltar,

ou mesmo a existência de relações com o norte africano, onde

Cartailliíii', Lrs ô(jes prrjiisloritpipn. ele, paj:. IGO.
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O elephaiilc vivia ainda ciii ('jioclias liisluricas nilalivaiiKiiiic re-

centes.

Está [)rovado ({iic na PiMiinsiil.i Hispânica viveu o Elcpfin^

ufricanus. Acliou-se no estado fóssil [)erlo de Madrid. Assim o

aíTninou M J^arlel*, como refere o dr. K. T. Ilainv". Kòram as

alhiviões ([ualernarias (jnc encobriram este indiviíiuo do mundo an-

tigo. Não se sabe (|u<'indo cessou de existir n"esla região. Saben-

do-se [)orém que esta espécie vivia ainda em lemj)os históricos

na Africa septentrional, não julgo (|ue se possa negara possibili-

dade de poder continuar a existir n'cstas plagas do Occidenie ale

os tempos ncolitliicos.

E certo (jue não está provado ({ue existiu até enlão; mas a

falta d'esla prova não auctorisa demonstrarão alguma em con-

trario.

Entre os objectos qae ex.trahi do referido monumento veiu

uma lamina de marfim com O"*, 18 de comprimento, 0,005 na

maior largura, e O'",021 na máxima espessura.

Era um fragmento cortado longitudinalmenle de um dente de

elepliante: tinha por isso uma secção plana e outra convexa. O
raio correspondente a esta curva mediu O'", 05, e portanto o diâ-

metro do dente devera ter o dobro. O único trabalho que recebeu

foi o da serragem, e segundo parece estaria destinado para al-

guns artefactos. O possuidor é que não teve tempo de utilisal-o:

morreu mais cedo do ijue julgava, como acontece a quasi toda a

gente ; mas lá Ih o pozeram junto aos ossos para que não o achasse

de menos no dia da sua resurreição. Pode ser que ainda lhe vá

parar á mão ...

Achei outra lamina de marfim de minguadas dimensões, tam-

bém plana n"uma face e convexa na outra. Tem a configurarão

trapeziforme, e fallando-lhe as duas extremidades, não sei se che-

gou a ser uma ponia de frecha. Na espessura maior mede O'",00 7.

, lUill. dô la Sucíii. (làil. de Fr., 2'= síít. t. xxv, paír. r»G7, ISGS.

Pr-ri.s de palíviUnlofiic lutmainr. ]^Aíl. llí. 1870.
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Mais ufiia peijiiena lamina de niaríiin, plana eni as duas fa-

ces, com um bordo ir.iiilo polido, parece ter servido de alisador.

Havia finalmente nm fragmento de canino inferior de javali

com O'",05 de comprimento, tendo o lado concavo inteiramente

desgastado pelo altrito e ficado por isso qiiasi plano, mas conser-

vando no lado externo todo o esmalte.

Melhor preparada a extremidade aguda, attingiu a configura-

ção de frecha ou de dardo, e comiudo pode haver servido de bru-

iiidor por ler muito poída a ponta e uma das arestas. Poderia

também ter sido milagroso amuleto; mas estando partido na ex-

tremidade inferior, não se sabe se teve orifício ou entalhos latc-

raes para se trazer pendente do pescoço, como trazem ainda hoje

alguns meninos de mamma para não serem chupados pelas bru-

xas.

AnriíFACTos de barro. — Já os tinha adiado n'oulros monu-

mentos neolitliicos do Algarve; mas d'esta vez manifestaram-sc

um tanto melhor no de n.'' 4 da necropole de Alcalá, onde colligi

onze exemplares. ^São de barro mal cozido, externamente averme-

lhados, parecendo ter sido [)intados com alguma hematite terrosa.

Tèem a forma sub-cvlindrica e geralmente são um pouco encur-

vados.

Ha quatro atravessados por furos traiisversaes, parecendo

d'este modo terem sido usados como objectos de suspensão ; cinco

não accusatn furos, mas tendo soiTrid(» fracturas nas duas extre-

midades, podem por este motivo ter desapparecido; dois porém,

e são os mais grossos, nunca tiveram furo algum, pois cotiservam

as extremidades sem indicio de fractura. Um d'estes é ligeira-

mente curvilineo, mede 0"',054 de comprim(>nto e no maior dia-

metre 0"',0:24 ; o outro não tem curvatura e ticou lendo a conligu-

ração de pyramide cónica truncada, medindo o diâmetro da base

O'",0^8 e o do plano superior O"*,02.1 NVste [ilano ha três cavi-

dades pouco luiidas, dispostas em linha recta, como se vê na fi-

gura n." H-(^ da estampa xi, onde apenas indico mais Ires exem-

plares, os de n.'" 2 e 4 com furo e o de n." 5 sem elle.



, 'ii:'}

O (Ir. Joiy, no seu livro iiililulack) L'homme avant Its mélaiix,

pag. 192, indicando varias maiorias e objectos que seaproveila-

vani para ornalos em plena civilisação neolilliica, cila entre as

Terchratulas e as Amrnoniteíi dos terrenos secundários, o âmbar,

o jaspe, a callaíle, o sihíx, o scliislo, o mármore, o osso, a ma-

deira, e a argilla cndnrecidd, tíuito na ulliuia idade da pedra con|o

depois da descoberta d(ts metaes.

Se os referidos objectos de barro eram meros pinjenles de

adorno, amuletos de altas virtudes, no conceito dos scismalicos de

outr'ora, ou simplesmente pesos destinados a esticar os fios iio

tear do tecelão, não o sei. Tinbam certamente um qualquer uso

hoje ignorado.

Os que appareceram sem signa! de furo, ou tinham perdido

a secção em que esteve aberto, ou seriam fragmentos de bracele-

tes, apesar de que a fragilidade da substancia i)ouco favorece

este presupposto; comquanto os de n.°' 5 e 9 da serie correspon-

dam na sua curvatura a um circulo de diâmetro de 0'",09, que

não parece ir mui fura da conta requerida para este género de

enfeite. Poderia pois ter havido braceletes, e pinjentes de barro,

como sem duvida o era o de n." 4, que nunca foi maior nem me-

nor, porque saiu inteiro, mostrando a base uma secção diagonal,

cujo bordo subsistiu illeso de toda a destruição, e portanto era

um objecto de suspensão, quer fosse adorno, amuleto carregado

de virtudes, peso de tear, ou outra cousa muito differente de tudo

isto.

Cousa notável é que, não constando que noutra parle da Fm-

ropa tenham sido achados uns taes artefactos, os srs. Siret, enge-

nheiros belgas, descobriram outros perfeitamenJe similhnntes nas

estações de Campos e (íerundia, que exploraram n'uma secção

da Hispanha sul-oricnlal. Estes últimos são figurados com o n.° 130

na pi. 1 do Alhiim pertencente á obra que intitularam Les pre-

miers ages du metal dans le sud-est de rEspague, e os de Campos

na pi. 10 com o n.** 72.

A estação da Gcrundia é d'aquellas que os auclores da obra

acima citada incluem no grupo ncolithico. mas como tendo reco-



Indo uma serie de inslrumentos de cobre «pendaiit la première

èpoque da metal «. A estação de Campos manifestou pedra c osso

com trabalho neolilhico, cobre, bronze, etc.

Portanto, os ditos arfefaclos de barro pertencem aos monu-

mentos neolitlíicos do Algarve e á estação neolilliica de Gerundia,

assim como á necropole de Alcalá, onde appareceram instrumen-

tos de cobre; mas não se pode afiançar que pertençam ainda á

idade do bronze, a que chegou a estação hispânica de Campos,

porque em Campos o pouco bronze manufacturado que se achou,

não estava associado a instrumentos de pedra ou de cobre, e não

foi nos jazigos do bronze que elles fôranj vistos.

Os srs. Sirets chamam a esles objectos cornos de barro cozido,

dizendo que fazem lembrar as azelhas lunuladas das lerramaras

da Itaha, fragmentos de crescentes como os da Suissa, ou pesos

de tear; o que não parece verosimil, por não ser necessária para

este serviço a curvatura que alguns mostram.

Podiam emlim ser enfeites do pescoço ou do penteado a que

se ligavam idéas da mais extravagante superstição, que, se não

existissem mais ou menos dominando o espirito da sociedade

n'esta epocha de adiantada civilisação, só podiam attribuir-se a

uma raça não ainda libertada dos empeços da selvatiqueza, como

com eííeilo não o estava a gente (]ue então inventou umas taes

jóias, nem está aquella que as usa ainda hoje em diversas par-

les do mundo.

Se estou, emfim, rodeado de tantos amuletos ou talismans,

confesso não terem elles o condão de me fazer atinar com a ex-

pressão da sua symbologia. y\os sábios encommendo pois a deci-

fração d'estc enigma.

Marcas dk auagonite. —-Na terra (juc cobria o pavimento do

monumento n." 4 foram achadas trinta e cinco marcas circulares

com oi-ificio central, mui similhantes ás marcas de osso, que,

sendo cobertas de um tecido quahjuer, servem dt; botões em di-

versos vestuários. O diâmetro varia entre 0"',OUG e 0"',014. Pode-

riam ter sido euípregadas como botões, usar-se enfiadas como
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collar, ou servir de simples ornalo do vesliiario, cosidas e dispos-

tas á maneira de guarnirão.

Carlos Ribeiro achou muilas d'eslas marcas no dolinen de

Montcabrão e ao sr. Willnicli pareceu serem de serpenlina cin-

zenta, vcrdoenga, amai-ella, ele.
'

O sr. de Morlillel" representa estes discos sob a denominação

de rombllcs, dizendo serem abundantes nos dolmens de França.

Todas estas noticias relativamente aos depósitos em que se

lião adiado estes artefactos mostram bem a e|)Ocba prémetallica

em que elles começaram a apparccer. Em Alcalá ainda assistiiam

á manufacliwa do cobre. A estampa xn, letra ^ figura trcs d'essas

marcas.

Contas diversas.— No mesmo monumento, á custa de grande

cuidado recommendado ás operarias empregadas na escolha das

terras cxtrahidas, appareceram contas de outras formas e sub-

stancias, c tantas logo obtive, que formei um collar com íjuarenta

e oito exemplares pela maior parte similhantes ás dos losarios

mais toscos actualmente usados pelas pessoas dedicadas ás rezas

que a igreja orthodoxa ensina e manda praticar.

Estas de menores dimensões são geralmente achatadas e de

bordo irregularmente arredondado, algumas cylindricas e de pouca

allura, e outras sub-cylindricas com o dobro do comprimento; fi-

nalmente, as maiores são de formas achatadas e approximada-

mcnte amygdaloides. Todas estas contas são de calaíte. A estampa

xn, leiras e e /", mostra quatro diversas dimensões e varias formas

c não vão reproduzidas as outras, porque já estão indicadas nas

estampas v e vn as que achei nos monumentos n."' 2 e 3 da ne-

cropole. Todas são similhantes.

Appareceu taudjem uma conta sub-cylindrica de scliisto e em

duas metades outra de âmbar escuro.

' C. Uibeiro, Noticia de alijwnas cslaçôes c monuiucnlos prchisloricos. pag. Jõ, cs(.

jv, n." i e 5, letra d.

' De Morlillct. Muscc prthisloriquc. \ú. lxiv.
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A respeito da calaite já expendi os meus conceitos, em razão

de ter achado um núcleo d'cssa substancia associado áç contas,

e relativamente ao âmbar, que durante muito tempo se julgou so-

mente poder vir do Oriente ou do Báltico, está verificado na Pe-

nínsula; pois encontra-se em nódulos nas margas e calcareos

carbonosos do sitio de Baga dei Clot, provincia de Barcelona '.

Cerâmica. — Era abundante a louça no monumento n.° 4.

Reuni mais de um cento de fragmentos pertencentes a outros tan-

tos vasos. Tudo estava partido e não foi possivel reconstituir,

cousa alguma. Ha porém muitos pedaços que podem geometrica-

mente mostrar a forma e dimensões de alguns, e por isso reco-

nheci que não só na composição da pasta como na configuração

deviam corresponder á rusticidade dos que foram achados em mo-

numentos neolithicos. Nenhum manifestou lavor ornamental e só

dois tinham azas ou pegas.

Havia vasilhame de grossa espessura; mas em geral as louças

eram pouco altas, umas com bordos direitos ou ligeiramente in-

clinados para fora, e ouli"as de grossos bordos internos mais ou

menos largos e espessos.

E porém bastante notável que tanta louça tivesse sido depo-

sitada onde tão poucos ossos humanos foram achados. Esta cir-

cumstancia deixa presumir que aquella mansão mortuária já não

estava em começo de aproveitamento, e que, se não appareceram

alli mais ossos, seria porque os profanadores, procurando as ce-

rniinim, de que não ficou um único exemplar, os amuletos e tudo

mais que agradava á sua superstição e cubica, atirariam com el-

les para o meio do campo para mais facilmente poderem fazer a

sua busca
;
pois não me occorre outro modo de explicar a grande

desproporção que logo prescnti entre o numero d(; mortos e o dos

vasos que os acompanharam n'a(juelle abrigo sumptuoso [)ela

' Kst.i noticia me foi mui ol)SO(|ninsameiilo ofTorocida polo sr. João lionança. Kti já

saliia que o âmbar se tiiilia mciiifestado em (erreno liispanliol ; mas ignorava o sitio

lia sua apparirãn-
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gi'iHi(k'z;i (lo liukillio, robiisld |);u;i r(>sislir aos cslragos do (ciiipo,

(3 liaiKjuillo ('m(|ijaiilo r)ão foi (IcscoIxmío c invadido [xdos ndxis-

cadorcs anligos, e por mim, d(3 lodos o pcior, j)Oi([ne nada lá

deixei.

(lon-ia pois adiantada a nllima idadi} da [tedra quando foi

consliuido a(iMell(! monumeido, como item o rov(da a sua mixia

arcliileelura, ri^forosamenle dolmenica cm Ioda a galeria e inlei-

ramenle diversa na crypla o nos nichos laleraes, onde sfímenle se

empregou o malerial de schislo eslralificado, disposlo por fiadas

liorisonlaes sobrepostas, sendo nos seus interslicios emparelhadas

com lei ia Italida: e eu não julgo esla novidade cbmo inspirada

por gente eslianha, mas como derivada de uns ensaios anteriores,

(pie algumas vezes vi praticados em construcções rigorosamente

neolilliicas [)ara encher e emparelhar espaços, (|ue de outro modo

ficariam abertos todas as vezes que os mcgalithos não podiam

ajustar-se pelos bordos lateraes.

A falta que alli observei de machados de pedra e facas de si-

lex ticou juslilicada desde que se achou um mediano lironzo de

(ilaudio I nos revolvidos entulhos que cobriam o pavimento; pois

era isso principalmente que os supersticiosos profanadores pro-

curavam, e se ainda ficaram umas pontas de frecha de silex, foi

certamente porque não as acharam.

Deixaram também uns percutores, umas lascas cortantes, nns

pilões, uns amuletos, nm fragmento de placa de schisto com gra-

vuras, um punhal de osso, poi'que nada d'isso viram ou (juizeiam,

e é o que serve agora de amostra dos géneros de industria neo-

lilhica que o monumento devera ter contido em escala um tanto

[)roporcional á grande quantidade de louças, de pasta e formas

caracteristicas da ultima idade da pedia, que achei feitas pe-

daços.

Ora, este fundo propriamente neolithico, associado a um vi-

sível progresso na arte de construir, deixa perceber um certo des-

envolvimento de aptidões n"a(piella população, e era n*um estado

de mais adiantada civilisação que devera esperar-se o aproveita-

mento de um metal (jue tanto abundava n'aquelle território, onde
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a exploração das minas cupriíeras, como já mostrei, dala de tem-

pos prehistoricos, e mui provavelmente da ultima idade da pedra.

Eis-aqui portanto a phase em que o cobre apparece manufa-

cturado em alguns monumentos da necropole de Alcalá, como

adiante o veremos, com inteira exclusão do bronze, n'outras di-

versas estações neolilhicas de Portugal e da Ilispanha.

Artefactos metallicos

Até aqui ludo quanto fica descripto, se mais nada houvera no

âmago do monumento n." 4 de Alcalá, podéra ser inseri pto no

decurso do periodo ncolilhico; mas dois artefactos que lá esta-

vam, um de cobre e outro de ouro, vieram mostrar que o tempo

a que pertenciam corria adiantado, comquanto ainda continuas-

sem a imperar os mesmos caracteristicos d'aquella idade, que

d'este modo punha termo á sua ultima phase para deixar alvore-

cer uma outra, que vinha assignalar um esplendido triumpho nos

fastos da humanidade e um novo progresso na historia do tra-

balho.

Lança de cobre.—A estampa ix, letra B, figura as dimensões

exactas d'esta lança, cuja analyse chimica mostrou ser de cobre

puro *. Desnecessário é descrevel-a em vis la da estampa, a qual

todavia não accusou sufficienlemente as faceias lateraes que o

mimoso desenho original de Nunes da Gloria indicava. Teve por

modelo uma folha vegetal ligeiramente modificada e não tendo

belleza de forma nem especial apuro no trabalho, pôde assim

considerar-se como singelo producto de uma industria ainda ru-

dimentar.

Não sei se os sábios acharão algum artefacto de bronze (jue

mais conceiluosamente possa disputar a esta lança de cobre o

privilegio de haver succedido á ullima idade da pedra.

' IVrlciicc au ^-iiipo das aiialyst^s de ((uo mui ()ljso(|uiusaiiH'iiU' (jiiiz ciicarro^^ar-yf

I) sr. vou lioriliorsl im seu laliítralorio.
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Enfeitk uk oiuo. — A (3slamp;i xii coin a iclra // indica (una

lamina roclangular do ouro balido, exlrcmamenlo delgada, lendo

de comprimenlo 0"',0r)4 e de largura 0'",010, com dois enlalhos

n'uma extremidade. Moslra ser fragmenlo de uma fila cuja exten-

são não foi possível averiguar, por não se ler achado o reslo. K
completamonle lisa o só lem um orifício enlrc os enlalhos. Uma
oulra peca com ornal(> de i)un(;ão ordenado em fileiras proxima-

mente parallelas remala em duas ponlas triangulares, sendo todo

o pcrimelro orlado por uma linha em relevo.

Gomquanto esta peça tenha mais 1 millimelro de largura na

base do que a fita, parece comtudo uma e outra pôrlencer a um
bracelete, se não serviu de guarnição de vestuário, ou de enfeite

de cabeça. A lenuidadc d'eslas laminas suscita porém a idéa de

que fossem ligadas a uma tira de pelle para se poderem usai-

como bracelete ou como adorno do cabello. Uns pequenos orificios

que ha nas duas laminas auclorisam esta supposição, e é possi-

vel que além de cosidas fossem coitadas; pois a chapa lavrada,

conservando no lado do relevo o brilho do ouro, mostra no outro

uma côr avermelhada como podendo ser devida a um residuo de

bitume. Na estampa vão representados com alguma imperfeição

os dois lados d'esta chapa ornamentada: o da direita é o que

mostra a face externa.

De metal nada mais havia. Se os invasores acharam alguns

outros objectos de ouro, não deixariam do aproveitai- os, pois este

famoso metal em lodos os tempos agradou a todas as vistas. Muilo

mciíor valia leriam para elles as lanças de cobre. Ião rudes e des-

necessárias para uns braços já desde lanto tempo habituados a

brandir as possantes armas de ferro com que Scipião se gabava

de não ter deixado de pé um único carlhagincz na íJispanha.

A famosa necropole de Alcalá, que é um dos mais significa-

tivos descobrimentos elíeiluados no território portuguez, não for-

neceu mais nenhum artefacto metallico.

O monumento n.° 4 ficará portanto auxiliando a já deduzida

com|)rovação de ler sido o cobre, e não o bronze, que n'esla região

succedeu á pedra fabricada.
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Na eslampa x está indicada no cúrli; do inonuinenlo a secção

comprelieiidida enlre a ullinia poria da galeria coberta e a en-

trada da crypta, como tendo sido uma parle piincipal da invasfio

aniiga e o espaço em tjiie supei'licialmente foi achada uma pe-

(juena conta de vidro azul, uns íiagmenlos de urna de vidro jun-

tamente com um mediano bronze já mui a[)agado no relevo e sem

legenda perceplivel, mas que pelo typo da effigie, voltada para a

esquerda, parece ser de Cláudio I.

Não ma admirou achar vesligios de uma sepultura romana já

destruída, sobre um monumento morluario dos tempos paleoe-

thnologicos
;
pois caso mais extraordinário tinha já verificado no

sitio da Fonte Velha de Bensaírim, descobrindo um cemitério ro-

mano, com os enterramentos por incineração de uma população

guerreira, sobre a pouco espessa camada de terra (jue cobria uma

vasta necropole da primeira idade do ferro, certamente uns doze

a quinze séculos anterior á definitiva instituição romana n'esle

território, como em seu logar mostrarei.

Não sendo possivel nem [ireciso estampar todos os artefactos

achados no monumento n." 4, dou em seguida a relação dos que

colligi.

Armas e instrumentos de pedra

Onze pontas de frecha, dez de silex e uma de schislo.

Adaga (IVagmenIo) de schislo ferruginoso com secção trans-

versal de folha de espadim.

Punhal de schisto.

Percutores espheroidacs de quartzo (dois), mostrando um ter

tafídjem exercido outro género de trabalho.

Percutor de diorile, leito de um machado oblilerado.

Percutor de diorile, peíjueno calháo alongado, em grande

[)arle picado dos próprios choques applicados a pedras rijas.

Pilões (dois) de rocha cryslallina graniloide, de lorma appro-

ximadamenle oval com superlicies trabalhadas mais ou menos

convexas.

Pilão da mesma i(»cha dos dois aniccedenles. liianie á hírma



prismalica, e niosliaudu no plano mais largo, assim comkj no (|ii(j;

com esle forma angulo agudo, o desgastamenlo próprio do Iraba-

Iho de moagem.

Lages symijolicas (?) trapesiíormes, uma piirlida em sele pe-

ças e cortada cm diversos Jogares, e a oulra em dois pedaços, fal-

tando em ambas a base. Tècm os bordos laleraes arredondados

e na extremidade estreita rematam em aico, sendo mui lisas numa
face e assignaladas com alguns sulcos transversaes.

CuTKLo DK nois GUiMKS.— liistrumcnlo de golpear pelo clioípje,

destacado de uma das lages antecedentes, em (jue é o (piinlo fra-

gmento. Tem ties cavidades abertas n'mna aresta paia íiiineza

dos dedos.

Lasca cortante de diorite.— Tem a forma proximamentí; cii-

cular.

Osso e marfim

Punhal de osso.— Tibia de cabra, preparada em pedra de

amolar para formar um instrumento perfinante de secção trans-

versal prismática, faltando-lbe porém a extremidade aguda.

Núcleo de marflm.— Peça de dente de marfim, destacada por

serragem, mui provavelmente para diversos artefactos.

Lamlna de marfim.— Fragmento de um instrumento, que não

deixa perceber o uso a (jue seria destinado.

Alisador.— Lanuna de martim com um bordo polido, pare-

cendo ter servido de alisar artefactos delicados.

Dente de javall— Fragmento preparado em pedi-a de auio-

Jar com a fórmá de ponta de freclia. mostrando ao mesuio tempo

tej" servido de brunidor.
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Amuletos e ornatos de pedra, âmbar e barro

Placa de schisto com gravuras geométricas.— K um fra-

gmento de secção transversal em losango.

Amuleto (?)— Fragmento de calhno de grés vermelho escuro,

moldurado por sulcos e ranhuras.

Amuleto (?)— Lamina de schisto talhada em arco, orlada de

um suico, lendo em baixo relevo delineada a meio corpo uma fi-

gura humana, e mais alguns symbolos impercepliveis.

Amuleto (?)— Pequeno calhao da forma de ferro de engom-

mar, com sulco marginal no plano superior, tendo polido o bordo

inferior do lado opposto.

Lamina de schisto. ^— Tem o perimetro similhante ao de um

machado plano de pedra, com sulcos assignalados e signaes de

choques de percutor.

PiNjENTES DEARGiLLA.— Solidos sub-cylindricos (alguns ligei-

ramente encurvados), sendo Ires atravessados por um orificio que

se approxima de uma extremidade e quatro sem orifício algum,

por lerem perdido parte das duas extremidades.

Sólidos de argilla.— Um de f()rma similhante á dos antece-

dentes, parecendo parte de um arco de maior corda, que pode ter

servido de guarnecer c sujeitar o penteado, e outro da configura-

ção de pyramide cónica troncad;i, tendo nberlas no plano su[)e-

rior três pouco fundíis cavidades em linha recta. Este é de argilla

avermelhada, quartzosa e micacea.

Marcas de aragonite.— São de forma circular com orificio

central, de vários diamelros (enire 0'",nor) e ()'",014), similhanles

ás marcas de osso vulgares.
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Contas dk galaítií.— Collar com ((uaroiila o oilo contas es-

pheroidacs de pequenas dimensões, com algumas de fórmas cy-

lindrica e elliplica.

Contas de calaite.— Ikllissimos exemplares de íórma aniy-

gdaloide.

Conta de âmbar escuro.— Achou-se uma só, partida em dois

pedaços.

Cerâmica

Louças de rarro.— Foram colligidos cem fragmentos de di-

versos vasos.

Objecto isolado

Concha fóssil (Ostrea?)— Parece um fragmento de Ostrea

com cavidade determinada por um bordo grosso e saliente á fei-

ção de tijela. Presumo ter sido utilisada para moenda de tintas,

supprindo assim a falta dos graes de pedra achados nos outros

monumentos.

Artefactos metallicos

Fita de ouro.— Lamina rectangular de ouro batido e alisado,

da largura de 0"\011, extremamente delgada, tendo n'uma extre-

midade dois entalhos lateraes e entre elles um orifício, e na outra

signaes de se ter destacado por fractura uma parte da mesma la-

mina.

Fecho de ouro.—'Lamina com trabalho de punção, rematada

em duas pomas triangulares e guarnecida no seu perimetro por

um filete em relevo. Parece ter pertencido á fila antecedente e ha-

ver com ella formado um bracelete ou enfeite do cabello.

Lança de corre i'uro.— Tem a fúrma de folha vegetal de

IS
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loiígu pciiolo (espigão) r as areslas laleraes determinadas por

faceias balidas e apuradas cm pedra de amolar.

Artefactos romanos

Reslos pouco figurados de uma sepullura deslruida, que fora

aberta Iransversalmenle sobre o lôpo da galeria do monumento,

adherindo no plano externo á porta da crypla, contendo:

Fragmentos de urna de vidro branco.

Um mediano-bronze do imperador Cláudio 1.

Monumento n.° 5

Estampas i e xiii.— O monumento que vae marcado com o

n.° 5 nas eslampas i e xm é enlre os de toda a necropole o mais

minguado de dimensões. Está situado no pendor da collina, apon-

tando para o norle magnético o eixo que passa pelo centro da

galeria e da crypla, e para o sul a porta externa do átrio.

É dividido em três planos: o do átrio é o mais alto, mede de

comprimento interno l^jOo e d'e]le se desce por dois degraos para

a galeria, cujo comprimento é de S^jOO ; d'esta finalmente se passa

por um degrao para o pavimento da crypta. Duas fileiras proxi-

mamente parallelas de lages toscas de grés vermelho formam o

alrio e a galeria; no flanco do lado de leste estão porém suppri-

das duas d'essas lages por muros interpostos de pedra secca.

A máxima largura da galeria mede O'", 75 e pouco mais de 1 me-

tro a maior allura a que ficou reduzida.

A crypta não é regularmenle circular; mede até á porta da

galeria, abrangendo a espessura do muro, quasi 2 metros e no

diâmetro transversal 1"',80. A sua construcção está ordenada por

fiadas horisonlacs sobrepostas de lages de scliisto estratificado,

tendendo todas a convergir para um eixo vertical correspondente

ao centro, para com menor difficuldade se poder fechar, e por isso

a abertura superior, qu(; foi achada, já estava reduzida a 1"',30 de

diâmetro (piando a ahura da construcção tinha chegado a l'",25,
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deixando assim perceljer que ijaslaria l(!i' siihido a uns 2 melros

|)ara com qualquer pequena lago se completar a cobertura.

Os conslruclores, não confiando na segurança da sua obra,

trataram de reforçar a crypta com uma segunda volta de encosto

do mesmo apparelho, encbendo os inlerslicios com terra que não

parece ler sido molhada. Desde a entrada até o lôpo da crvpta

mede o monumento internamente 6 metros de extensão.

Julgo ler este monumento contribuido com uma parte da sua

primitiva altura para alguma construcção antiga; pois havendo

somente V^ metro de elevação á entrada do átrio, a passagem

seria impraticável, tanto mais sendo a da galeria pouco superior

a 1 metro. É mui provável que Ioda a camada de pedra grossa,

em que o monticulo devera firmar-se, lhe fosse arrancada para a

edificação dos casaes ou dos muros das propriedades rústicas.

Na planta, no perfil e no lavor architectonico confere appro-

ximadamente em similhança com os dois antecedentes, sendo po-

rém este mais singelo e modesto, porque não tem nichos adhe-

rentes á crypta; mas na configuração geral é mais similhante ao

monumento n.° 2, comquanlo este tenha a crypta construida de

um modo diverso.

Inteiramente invadido de terra e pedra, e com tudo quanto

alli ficara já reduzido á mais completa desordem, ainda assim são

bastante apreciáveis as suas manifestações ethnicas e induslriaes,

como vou mostrar.

Etimologia

O Índice cephalico do craneo incompleto do monumento n.° 4

mediu 72 . 02; o que permittiu collocal-o entre o dos Neo-Gale-

donios (71 . 78), o dos Hottenlotes e Boschimanos (72 . 42).

O único craneo do monumento n." 5, que pôde ser parcial-

mente reconstituido, mediu 73 . 44, achando-se portanto entre o

Índice dos negros da Africa occidental (73 . 40) e o dos cafres

(72 . 54), como se deduz da seguinte equação:

D. a. p. 177 e D. tr. m. 130, ou

130 X 100: 177== 73.41.
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Porlanio, os únicos craneos que forneceu a necropole de Al-

calá em estado de poderem ser medidos, manifestaram dois indi-

viduos do typo dolichocephalo puro.

Não pertenciam porém áquellas raças os habitantes de Alcalá,

mas á mais antiga que em toda a Peninsula hispânica se tem ve-

rificado até esta data, como jcá ílcou dito acerca do individuo que

jazia no monumento n.° 4, havendo ainda alguma cousa a accres-

centar com referencia ao do monumento n.° 5.

Citarei uns fragmentos de mandibulas, que á custa de muito

cuidado foram extrahidos dos entulhos que enchiam o monu-

mento, porque embora estejam desprovidos dos condylos e das

apophyses coronoidéas, um d'elles conserva dois caracteristicos

que não se podem omittir, tanto mais podendo os Índices cepha-

licos, acima designados, suschar duvidas com referencia á gente

de Alcalá.

Se faltam os pontos precisos para o reconhecimento do an-

gulo symphysiano em que termina a linha do perfd, e o angulo

propriamente maxillar, que varia segundo as raças e com a idade

individual, a arcada alveolar supprirá até certo ponto as perdas

que soíTreram os ditos ossos, mostrando que a sua configuração

não pode referir-se a raças negras, como ao mesmo tempo é con-

firmado pelo orthognatismo dentário.

Não prosigo apreciando ainda outros fragmentos de ossos,

porque em meu entender, além do que fica expendido, nenhuma

conclusão segura podem ministrar para a elucidação do assumpto

ethnico principal.

A paleontologia não tinha representantes no monumento n.° 5,

nem conchas de molluscos comestíveis, nem ossos de nutrientes

viandas. Nunca se viu tal miséria. Por excepção, appareceram

algumas grandes valvas (as concavas) do Pccíen maximus (vieira),

mas como utensílios complementares, isto é, como operculos das

urnas de barro, cujas formas vão desenhadas na estampa xvi pelo

meu mui prestante amigo e constante companheiro de trabalhos

de Alcalá e Aljezur, o reverendo presbytcro Nunes da Gloria,

actual prior de Bensafrim.
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Artefactos industriaes

O pecúlio induslrial era sobremaneira minguado c sem feição

de progresso. Se não íôra o estylo de consliucoão do monumento,

em grande parle já diverso do que serve de lypo das conslrucrões

megalilhicas (estampa u) da nccropole, ou se acaso tivera appa-

recido isolamente sem haver outros do mesmo lavor com caracte-

rislicos industriaes sufficienlemente significativos, não teria o pre-

ciso fundamento para inscrevcl-o na epoclia da transição da ultima

idade da pedra para a primeira idade dos metaes.

Pedra trabalhada

Serra de silex.— A estampa xiv representa com o n.° 3 uma

possante serra de silex negro, de forma proximamente prismática,

com uma faceta larga e lisa, retocada na sua aresta cortante por

ligeiros choques de percutor anguloso, de que resultou um den-

teado irregular, ao passo que na outra aresta lateral poucos si-

gnaes de trabalho manifesta.

Lascas de silex.— Os n.°* 4 c 6 figuram duas pequenas las-

cas de silex com arestas cortantes.

Pontas de frecha.— Os n."' 1, 2, 5 e 7 são instrumentos

triangulares de schisto, parecendo assim talhados para supprirem

pontas de frecha de silex.

Faca de sciiisto.— Tem a forma de algumas facas de silex,

desengrossando gradualmente para a extremidade superior. Não

tem indicio de haver sido preparada, mas pelo revestimento de

argilla ferruginosa que a cobre quasi totalmente, parece ser uma

lasca destacada pela infiltração do oxydo de ferro operada n'uma

rocha de schisto estratificado.

Apesar de ter algumas falhas nas arestas latcracs, a sua de-
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bil consistência não a deixa inscrever no gmpo dos inslrumenlos

de trabalho. Tendo a forma Ião similhante a uma faca neolilhica,

seria colligida e alli depositada como para symbolisar a faca pri-

mitiva, dedicada a uma das pessoas sepultadas.

Além dos objectos estampados appareceram mais alguns de

varias pedras e todos pontagudos, valendo mais especial menção

uma delgada lasca de grés mui rijo, de forma prismática, que re-

mata em duas afiladas arestas lateraes um tanto onduladas e que

parece ter sido perfeitamente triangular. Mede de comprimento

0'",083, e com a extremidade ponlaguda, que lhe falta, mediria

0'",113. A base é sensivelmente convexa e tem de largura O^Oõ?;

o topo fracturado mede O"",024.

Graes de pedra.— Havia no monumento dois graes de calca-

reo branco compacto e fragmentos de outros. A estampa xv com

o n," 5 representa com as próprias dimensões os que estavam in-

teiros. O primeiro da segunda fileira a todos excede em perfeição.

A estampa é desenhada pelo reverendo Nunes da Gloria. Escusado

é repetir aqui os conceitos já expendidos acerca da significação

de taes utensilios.

Instrumento de diorite.— É um calhao de ribeira, de forma

elliptica, com duas faces planas, ligadas por um bordo convexo.

Mede no eixo maior O"",! IG, no transversal 0'",08G c na espessura

O"',027. As duas superficies mostram aturado trabalho de moa-

gem sobre pedra plana e lisa, podendo assim considerar-sc como

pilão ; no centro de cada supcrficie ha uma cavidade um tanto

escabrosa, indicando que tanto n'um como n'oulro lado foram

partidas c trituradas algumas substancias duras, talvez tintas mi-

neraes ou minérios, c n'cstc caso exercia as funcções de bigorna;

todo o bordo convexo está picado como em resultado de ter per-

cutido sobre substancias de rija consistência, e portanto serviu

também de percutor. Com tão grande numero de empregos será

dilficil achar outro calhao de praia ou de ribeira. O feliz mortal
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(juc [)Ossiiiu uni insIniiiiciUo do ImiiIo prcslimo, iiilo (l(!vo Iít vivido

descoiílciílc.

Brunidohes (?)— São dois pequenos calhaos de quarizo, iii-

leiramente lustrados, parecendo por isso haver servido de bruni-

dorcs, comquanlo possam lambem ler sido pilões de graes.

Lage mystkriosa.—Também n'esle deposito havia uma daquel-

las lages de schisto que achei intencionalmente cortadas no mo-

numento antecedente. Tem a forma quasi rectangular, medindo

inferiormente O™, 14 de largura e no topo O'", 13. Faltando-lhc a

base, conserva apenas 0'",51 de altura, sendo a sua espessura

de 0'",036. E como as outras mui plana e alisada n'uma só face,

tem os bordos latcraes arredondados e termina em volta de arco.

Parece ser pedra que devesse estar posta a pino, á feição de

menhir, com alguma symbologia religiosa, ou que houvesse ser-

vido de mesa de trabalho para sobre a sua bem preparada supci'-

ficie poderem ser brunidos alguns tecidos destinados ao ves-

tuário.

Cerâmica

A cerâmica representava n"aquelle monumento o seu mais in-

teressante caracteristico industrial e archeologico. Nenhum outro

da necropole continha tanta louça inteira e em estado de fácil

restauração; além d'isto havia alli fragmentos de numerosas va-

silhas de formas rudimentares.

A estampa xvi mostra em escala reduzida a configuração de

sete d'essas urnas indicadas com o n.° 5, estando as primeiras

três ainda cheias de terra dura mesclada de fragmentos de cra-

neos e de phalanges de dedos sem signal algum de cremação.

Todos esses vasos são de pasta grosseira, mal cozida e pouco

habilmente fabricados sem auxilio de torno ou roda de oleiro.

Os últimos dois da fileira superior são os primores do ran-

choj porque saíram, milagrosamente, menos amolgados. Nenhum
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d'elles lem ornalo, nem azelhas, ou pegas, deixando assim per-

ceber que a cerâmica não era ainda arte muito antiga em Al-

calá; pois em dolmens e cavernas do periodo neolithico algumas

louças se têem achado com mais apurado trabalho, e raras vezes

se encontra algum vaso tão deformado, imperfeito e rudimentar

como o penúltimo da fdeira inferior.

Os leitores notarão porventura a falta de uns certos instru-

mentos de silex, de machados, percutores de varias pedras; mas

o monumento não estava intacto, e os invasores já sabido é que

procuravam precisamente com supersticiosa intenção todos esses

artefactos, a que ligavam os mais idealisados conceitos: se lá os

acharam, como é de suppor, certamente os levaram como mila-

grosos preservativos contra muitas e temerosas calamidades.

Por isso, pois, a ausência de certos caracteristicos da epocha

nos monumentos nem sempre signifia o seu abandono ou substi-

tuição por artefactos metallicos, porque nunca a serra, a faca e

a lasca cortante de silex, de calcedonia, de obsidiana ou de

quartzo crystallino poderia supprir-se com taes instrumentos de

cobre ou de bronze, e portanto foram sempre sendo indispensá-

veis emquanto não se descobriu a tempera do aço.

Essa ausência deve-se mais racionalmente attribuir a outras

causas, e não considerar-se como influenciada pela presença

d'esses metaes, de que no monumento n.° 5 não havia o minimo

indicio.

Conservavam-sc porém alli outros artefactos de lavor neoli-

thico, taes como a serra c as lascas cortantes de silex, pontas

de frecha triíingulares, graes, percutores e brunidores de pedra,

assim como louças de pasta grosseira, com formas rudimentares

e sem ornalo, o tudo isto com o imperante rito funerário da exhu-

mação.

As próprias variantes que hemos visto na architectura dos

monumentos podem mesmo não significar um progresso na arte

de construir, mas talvez uma necessidade local, ao passo que os

monolilhos de grés iam escasseando nos logares que melhor po-

diam pcrnjitlir. á custa de eniuinos fadigas, o seu penosisáimo
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Iransporle para o campo da nccropole; e seria mui provavclmciUc

esta a causa principal (Vessas forçadas variantes, sabendo- se que

da necropole aos pontos em que o grés vermelho apparece aíHo-

rado, ha distancias relalivamenie grandes e trajectos de diííicil

acccsso.

Nem também se deve julgar, cm vista das urnas que conti-

nham fragmentos de craneos e phalanges de dedos, que no rito

da inhumação alli adoptado tivesse havido alterações, mas que

essas relíquias humanas foram os últimos cuidadosos apuramen-

tos feitos nas sepulturas d'onde eram exhumados para os monu-

mentos os indivíduos que tinham tido jazigos isolados e mal pro-

tegidos. Mais racionalmente só se pôde atlribuir aos estragos re-

sultantes das exhumações, operadas com grosseiros instrumentos

de pedra e de osso em sepulturas attesladas da terra endurecida

que envolvia os cadáveres, a grande quantidade de ossos feitos

pedaços que em certos monumentos de melhor conservação se

acham formando amontoamentos acompanhados de urnas e de

vários objeclos.

Tendo finalmente em vista a situação do monumento n.° 5, c

confrontando o estylo da sua construcção, assim como os produ-

ctos industriaes que continha, com a construcção e os artefactos

d'aquelles que manifestaram armas, instrumentos c ulensilios de

cobre, julgo perlencerem todos á ultima phase do pcriodo neoli-

ihico, em que, nesla zona geographica, provadamcntc se operou

a transição da ultima idade da pedra para a idade do cobre.

Para occuparem os seus respectivos logares, logo que seja

reorganisado o museu archeologico do Algarve, íicam arrecada-

dos:

Um craneo incompleto c numerosos ossos humanos.

Três urnas de barro contendo fragmentos de craneos e pha-

langes de dedos.

Quatro urnas de barro vasias.

Um grupo com fragmentos de uns vinte vasos d(í barro.

Três fundos de uinas de bairo.
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Conchas (Pecten maximus) (juc scrvii"am de operculos ás ur-

nas.

Um grupo de pedras intencionalmenlc lascadas.

Dois graes de calcareo branco»

Um percutor de diorilc com duas cavidades opposlas.

Uma lage rectangular bem preparada, de uso desconliecido.

Monumento n." 6

Estampas i e xiii.— Está este monumento situado no paral-

lelo do antecedente, correndo o eixo longitudinal de ambos em

distancia de 8 melros do norte para o sul e no declive da collina,

que a 25 metros mais para o nascente leva o seu máximo abai-

xamento até o caminho que segue da Torre para Monchique, pas-

sando pela Senhora do Verde. Tem pois a entrada apontada para

o sul e ostenta exactamente o mesmo estylo de construcção c{ue o

de n.° 5, occupando porém mais amplo espaço.

A estampa i indica a situação d'este monumento na rampa

meridional da collina e na planta geral da necropole, assim como

a estampa xui mostra a sua planta c corte longitudinal em escala

de i : 100.

Tanto na planta como no corte se observa ser a galeria co-

berta formada por duas fdeiras de monolithos de grés vermelho,

deixando uma estreita passagem de O™,80 a 0"',82 de largura,

dividida transversalmente por três portas, a externa do átrio, a

que dá entrada para a galeria, ambas ainda em seus logares, e a

que fechava a ante-camara da crypta, de que só existem os ba-

tentes.

O monolitho do flanco occidental do átrio mede O"",60 de lar-

gura e O"", 40 o do lado fronteiro, sendo supprida a diíTerença até o

alinhamento dos batentes por um empedrado de schisto estratifi-

cado. Três espaçosos monolithos constituem o llanco oriental da

galeria: mede o primeiro do lado do sul 2"',30 de largura e de

altura 1"',20 a l'",3i^; o segundo de l'",20 de largura por i"',r)5

de alliua, liavenrlo entre ambos um empedrado com a largura de
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0"',G0; o lercéiro Icm l'",20 de largura e 1"',00 de allura, avan-

çando Iransvcrsalmenle com pouca saliência enlrc um c oulro

iim batente para o encosto da poria.

O flanco occidenlal conlinha quatro monolitlios: o primeiro do

sul com 1"\80 de largura, o segundo com O'",GO, o terceiro com

1 melro, havendo entre este c aquelle um estreito intervallo pre-

enchido de muro conslruido a secco j)or lageado sobre[)Osto de

schislo, e o (juarto 1"',30, separado do antecedente por outro

muro que chega até o batente íronteiro ao do lado opposto. A al-

tura augmenla gradualmente do sul para o norte nos dois flancos

da galeria até á crypta, como se vê no córle, chegando a 1"\80.

A planta mostra um sensivel desvio da direcção reclilinea no

centro dos dois flancos da galeria que abrange os Ires muros que

ligam os monolilhos; o que se deve attribuir á pressão externa

que as terras lateraes exerceram contra os alinhamentos. E po-

rém notável que esses muros intermédios obedecessem á acção

de tal pressão, conservando-se sem o minimo estrago.

A crypta é conslruida do mesmo modo que a do monumento

n.° 5, com a diflercnça de não ter degrao á entrada, por estar no

mesmo plano da galeria. Levantada até á allura de 2"',20, o seu

córle deixa ver qual devera ser a configuração interna, e como,

convergindo gradualmenlc para o eixo central as fiadas sobrepos-

tas do seu contorno, facilmente poderia ser coberta com uma ou

duas lages rectangulares, do mesmo modo que a cobertura da

galeria e do alrio se fez com travessões, de que ainda ha restos

que marcam a máxima altura interna da galeria com 1™,70, al-

lura que decresce até l'",20 á entrada externa do alrio. Calculo

que a altura interna do eixo vertical da crypta pode ler chegado

a 2"',40, sendo de 9'",20 a extensão interior do monumento. A
crypta mede no diâmetro norte-sul 2"\55 e no de leste - oeste

2'M5.

Todo o monumento eslava repleto de terra e pedras, havendo

uma camada da espessura de O'",40 que totalmente encobria o

arrancamcnto da cobertura geral, assim cumo os vestígios de uma
antiga invasão., a (|uc pouquíssimos objectos escaparam.
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Nenhum osso disperso e nenhum fragmento de louça havia

nos entulhos que enchiam aquelle vasto receptáculo, o que deixa

presumir que os invasores lançariam fora tudo quanto alli achas-

sem, ou, com maior probabilidade, que o deposito estivesse em

começo de aproveitamento.

Em abono d'esta supposição poderá citar-se uma urna vasia

de forma espheroidal e outra approximadamente hemispherica,

contendo abundantes fragmentos de um craneo, cobertas com dois

testos ou pedaços de urnas, como se mostra na estampa em que

vão representadas as louças achadas nos monumentos n."' 2, 5

e 6. Parece pois ter sido este o primeiro e único deposito de re-

liquias humanas alli depositadas. A urna vasia poderia ter sido

simples objecto de consagração.

O mais que se encontrou teria talvez pertencido ao individuo

cujo craneo jazia reduzido a fragmentos dentro de uma urna de

barro grosseiro e mal cozido. Era pouco: apenas um percutor es-

pheroidal de quartzo e outro de rocha granitoide, que parece ter

lambem servido de pilão, ou de desgastador de outras pedras,

acompanhavam as duas urnas indicadas com o n.° 6 na estampa

XVI e os dois excellentes graes de calcareo branco compacto, que

com o mesmo n.° 6 vão figurados na estampa xv, estando um

d'ellcs tapado com uma delgada talisca lenticular de pedra.

O facto de não apparecerem fragmentos de ossos e de louças

mesclando os entulhos, ou dispersos no pavimento, leva a crer

que a profanação não causou grandes destruições no interior

daquelle abrigo mortuário, assim como juntamente persuade que

a construcção de tão espaçoso monumento não se poz por obra

para simplesmente recolher as reliquias humanas de um só indi-

viduo.

Parece portanto haver-sc destinado para deposito de cxhu-

mações, comquanto se observe uma circumstancia que á primeira

vista pareça significar que o monumento ficara fechado para não

mais SC utilisar; pois encostando a segunda porta do átrio aos

íô[)0s de cMlrada na gak'ria,o sendo alli apertada jielos topos dos
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monolilhos lalcraos do alrio, sem o alrio ser desmanchado, aquella

poria de modo algum se poderia abrir.

Deve-se porém entender que os conslruclores tiveram em

vista resguardar com a possivel segurança as reliípiias dos seus

maiores, e que, sendo esta a sua idéa, prefeririam desmancliar o

átrio todas as vezes que a porta tivesse de se abrir para serem

depositadas outras exliumações, a deixar mal seguras e facilmente

accessiveis á profanação dos invasores esses restos morlacs tão

dignos da sua piedosa veneração. Os monumentos n." 5 e n.'' 3

accusam a mesma preventiva segurança.

Monumento n.° 7

Estampas i c xvn.— O caminho que do sitio da Torre segue

para Moncliique, passando pela Senhora do Verde, corta precisa-

mente a cota mais inferior entre duas collinas em que assenta a

necropole tumular de Alcalá. E alli que, no rumo de leste, começa

a levanlar-se a segunda, ganhando a elevação de 10'",80 o seu

ponto mais culminante a cs-nordeste e distante 150'",80 do mo-

numento n.° 6.

N'aquella maior altura foi excavado todo o espaço destinado

para a construcção do sétimo monumento por mim explorado,

sem duvida o mais amplo e bem conservado de toda a necropole.

Com a planta e o respectivo corte á vista (estampa xvii) fa-

zer-se-ha mui approximada idéa do eslylo geral d' essa construc-

ção e de cada uma das suas principaes particularidades.

Comquanto conserve o mesmo typo dos outros monumentos,

foi este construido com diversas variantes.

Os dois alinhamentos da galeria, que tínhamos visto forma-

dos por fileiras de monolithos, são n'este substituidos por muros

de lages de schisto sobrepostas em fiadas horisontaes, como so-

mente nos três antecedentes eram construídas as cryptas.

A crypta d'este e do monumento n.° 4 lêem a mesma configu-

ração, com a simples dilíercnça de estarem os dois nichos de cada

uma em diversas orientações : neste de n." 7 um nicho aponta
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para nordeste c oulro para sii-sudoesle. O airio d'e.sle é lambem

mui similhante ao do monumento n.° 3, pois tem Ires degraos

cujo plano inferior de assentamento está nivelado com o pavi-

mento da galeria e da crypla.

Todas estas similhanças persuadem não ter havido diversos

constructores para os três mencionados monumentos.

O monumento n° 7 tem a entrada voltada para es-suesle e a

crypta para oes-nordeste. Três degraos, o primeiro com O^jôO e

os outros com 0"",^^ de largura, dão descida para o pavimento

do átrio, que forma um quadrado com 0™,88 por lado até á porta

da galeria, que mede O"",35 de espessura; segue a galeria me-

dindo até á segunda porta 3™,20 com 0"',88 a 0"\80 de largura,

havendo entre os esteios lateraes da porta 0"',r)0; continua a ga-

leria com 2™,40 até á terceira porta, em que a largura é de

0"',3õ; finalmente, o resto da galeria tem 1"',55 até á porta da

crypla, cuja luz interna é de O"",55.

Toda a galeria, apenas com 1"\20 de altura, é coberta de la-

ges ou mesas, que descansam sobre os muros lateraes e nos es-

teios das portas. Sobre a terceira porta ha porém quatro grossos

travessões cobertos por uma lage delgada. Todo o pavimento da

galeria é lageado com pedaços de schisto.

O officio de calceteiro tem pois alli os seus primeiros ensaios.

O perfd das portas vae indicado na estampa xvu para se formar

idéa mais exacta do interior da galeria, cuja largura decresce a

partir da porta que a separa do átrio, chegando a apertar de tal

modo a passagem, que entre as duas ultimas portas, como se ob-

serva na planta, a largura não excede ahi a 0"',40.

A crypta, construída como a galeria e o alrio, com duas filei-

ras de pedras sobrepostas, affecta uma configuração circular com

o diâmetro de 3 melros, c tem por soleira uma enorme lage que

abrange grande parte da sua área. Dois nichos quasi fronteiros

e do mesmo modo construídos, resáem do perimetro geral e assen-

tam a sua soleira lageada a O^jiS de altura do pavimento da

crypla, medindo de comprimento l'",40 o que aj)onta para nor-

deste c 1"',30 M (jue eslá vollado para sii-siidoesle. A largura de
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ambos »'; qiuisi a inesina, variando di; O'",84 para 0"',88. l^jii al-

tura medem 0'",55 c são cobertos por lages de schislo.

O córlc mostra que a crypla, chegando á elevação de 2'",50,

ficou apenas com uma abertura do diâmetro de 1"',60, a qual foi

fechada com duas lages unidas, tendo uma l'",20 e a ou Ira O"',90

de comprimento com a espessura de 0"\35. Estavam um tanto

descaídas, poiém deixando ver qual era o modo de complelar a

cobertura daquellas construcções com apparente fórma de abo-

bada de pleno cimbrio, mas em que a estruclura do arco na dis-

posição do material era completamente desconhecida.

O monumento mede 12 metros certos de e?ítensão inlcrna.

Depois de construido foi acompanhado por uma quantidade enor-

me de camadas de pedras geralmente miúdas alé ficar coberlo, e

mui provavelmente sobre todo esse espesso amonloamento ainda

levou uma grossa manta de terra, que chegou a iníiltrar-se no

empedrado superior.

Medindo toda a altura externa da crypta 2™,85 e decrescendo

alé á prumada da porta da galeria para o átrio, onde tem {"",30,

formou-se assim uma collina artificial descendo em rampa suave

de oes-nordeste para es-sueste n'uma extensão superior a 15

metros para poder occullar a entrada do monumento, e póde-se

calcular que para o lado da crypta não attingiu tanta extensão

por ser nessa parte um tanto abrupta a rampa artificial. O mon-

liculo sobre a cúpula da crypla, apesar das desaggregações que

os agentes meteorológicos lhe fizeram durante milhares de annos,

conservava ainda mui sensivel proeminência. Foi porém invadido

e violado em antigos tempos, e o golpe de ataque lá ficou assi-

gnalado a á"',10 de altura, levando um rasgo de l'",80 alé quasi

o pavimento da crypla com a largura de 1"',20 em toda a secção

aponlada para nor-nordeste. A letra i mostra na planta e no per-

fil a parte destruída pelo arrombamento.

O monumento eslava totalmente cheio de terra abalida e com-

pacta, terra que deve ter começado a invadir aquelle deposito

posteriormente ás destruições indicadas. As terras que cobriam

a cúpula e parle da rampa adherenle á crypla, levadas para o
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interior pelas aguas pluviaes e depositadas successivamente sobre

os entulhos provenientes do arrombamento, encheriam todo aquellc

espaço.

Os poucos caracteristicos ethnologicos e industriaes que o.s

invasores não quizeram, repousavam sobre diversos pontos do

pavimento em completa desordem. Nos nichos nada se achou.

Ossos HUMANOS.— Se não tivessem apparecido uns pouco nu-

merosos fragmentos de ossos compridos— peronos, tibias, fému-

res, e dois de craneo— na camada inferior dos entulhos, poder-

se-ía julgar que o monumento ainda não tinha sido utilisado;

pois não havia alh nem a vigésima parte de um esqueleto. Foi

portanto estreiado com uma exhumação.

Ossos DE ANiMAES.— A cxhumação parece ter sido acompa-

nhada de provisões solemnemente offerecidas ao defunto exhu-

mado; e não deixou de ser uma prevenção muito conforme á

crença numa resurreição mal ainda definida, mas sentida e espe-

rada em quasi lodo o mundo muitos milhares de annos antes de

ser confirmada com as instituições orthodoxas; pois, segundo se

pensava então, o venturoso momento do regresso á vida podia

surgir quando menos se esperasse, e n'este caso cada resuscitado

devia logo achar-se rodeado das suas armas, dos seus utensilios

domésticos, das offerendas affectuosas que lhe tinham sido dedi-

cadas e dos primeiros alimentos de que a renovada vida necessi-

tava.

Uns ossos de boi e de aves, associados áquellas reliquias hu-

manas, podem ter essa significação, ao passo que dois dentes de

javali e um fragmento de armadura de veado n'um tal amontoa-

mento, representariam tropheus de caça pertencentes ao pecúlio

encontrado no albergue do morto.

Nos entulhos appareceu também um ramo de mandibula de

cão, mas é de crer que tivesse ido envolvido nas terras que in-

vadiram aquellc famoso edificio.
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(iKi{A.Mi(:y\. — Ufii liiiiiladu fiiiiiieio de cacos de louça datiuel-

las íónnas já ligiiradas na eslainpa xvi deixa perceber que o

grande monumento eslava em começo de piedoso aproveilamenlo.

Artefactos de pedra

Lage de schisto.— Oilo fragmentos de uma d'aquellas lages

grossas, já descriptas, com os bordos arredondados, de forma

quasi rectangular e com uma superíicie alisada— j)edras, como

já disse, que podem ter tido uuia significação syrnbolica, ou haver

servido de mesas para o assentamento e brunidura de tecidos.

Cylindro.— Já emilli o presupposlo de que os cylindros de

pedra que tenho achado nos monumentos, e de que Carlos Ri-

' beiro descobriu preciosos exemplares em algumas estações dol-

menicas do periodo neolithico, poderiam ter servido de assenta-

dores de tecidos, rolando sobre elles em mesas de lisas lages. Um
d'esses cylindros de calcareo branco subcryslallino, simplesmente

esboçado, foi uma das peças que coUigi no monumento junta-

mente com os ditos fragmentos de uma lage polida de schisto. A
associação d' estas pedras parece poder auxiliar a minha idéa,

tanto mais devendo entender-se que taes tecidos, sem serem la-

minados e brunidos, ficariam sendo verdadeiros cilicios, como

aquelles estofos grosseiros, assim chamados, tecidos de pello de

cabra, de lã áspera e grosseira, de clina ou de arame fino, que os

ascéticos, ainda em nosso tempo, traziam sobre a pelle para se

mortificarem *.

Brunidor.— Visto o cylindro acima indicado estar apenas

esboçado a choques de percutor, talvez se possa considerar como

tendo exercido as funcções de brunidor de tecidos um calhao he-

mispherico de calcareo branco, de plano horisontal perfeitamente

' Cilicio, Dicc. de Constâncio.
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liso. liislroso e uni lanto abatido no bordo circular, que alli tam-

bém foi depositado.

Machado de pedra.— Fragmento de um machado de diorite,

conservando parte de uma faceta.

Lança.— Uma lamina de scliisto ferruginoso, mui rijo, da

forma de lança.

Lamina de schisto.— Lamina delgada com uma superfície ali-

sada, de forma irregular.

Percutores.— Appareceram onze d'estes instrumentos es-

pheroidaes e de varias formas, de quartzo c de outras rochas du-

ras.

Mós.— Dois grandes pedaços de pedras da rocha de Monchi-

que, côncavos n'um lado e convexos no outro.

Pilões.— Sete fragmentos da rocha de Monchique, alguns de

faces convexas, adaptando-se á concavidade dos dois anteceden-

tes fragmentos de mós da mesma rocha.

Operculos.— Duas p€dras chatas de forma quasi circular,

que podem ter servido de tampas ás urnas de barro, de que ha-

via fragmentos.

Bracelete (?)— Fragmento de um delgado cylindro de cal-

careo branco ligeiramente encurvado. Poderia ser parte de um
bracelete, assim como de outro qualquer adorno ou insignia.

Fora do monumento

Mós.— Os seguintes fragmentos achados a pouca fundura nas

proximidades do monumento caracterisam uma civilisação muito

postoi'ior á dos construcloros da necropole.



Dois íragmíMilos (h; mós do calcarco ravcrnoso formando hi-c-

cha com [)Cí|ii(mios calliaos d(3 quailzilo, ambos com um plano

horisonlal o superiormente um tanlo convexos, lendo o maior

uma cavidade circular aberta de lado a lado, c no plano convexo

um sulco para uma peça de madeira poder pôr a pedra em mo-

vimento de rotação.

Outro frap;mento de taes mós, sendo este de tolo vulcânico,

áspero e esponjoso.

Quatro Iragmenlos de grosso pote de barro escuro bem co-

zido (! de lija consistência, com mescla de miúdos grãos de quar-

Izilc, parecendo assimilhar-se a alguma louça, de que em seu lo-

gar tratarei, achada em estações da piimeira idade do ferro, a

que os ditos fragmentos de mós podem talvez pertencer.

Finalmente, na excavação externa appareceram dezeseis di-

versas pedras com indicios de trabalho.

Mais alguns monumentos estão assignalados nos campos de

Alcalá. Não me loi possível pôl-os á vista, porque somente me

foram dados quarenta dias para a exploração complementar de

que o governo me encarregou em 1882. Lá ficaram reservados

para futuros exploradores. Advirto porém que nem todos atinarão

com os já raros e mal figurados caracteristicos que os denunciam,

porque estes descobrimentos requerem, além de minucioso exame

nos terrenos, muito exercício pratico.

De tudo quanto fica dito ácêrca das construcções de Alcalá,

apura-se um verdadeiro e perfeito dolmen coberto, unicamente

formado de grandes monolilhos, dispostos á feição de polygono

inscripto n'um circulo, com sensivel incfinação de convergência

para o eixo vertical do centro, sendo precedido de um vestibulo

pouco extenso, também formado de grandes pedras similhante-

mente dispostas.

N'este monumento, sendo completamente explorado, não ha-

via um único indicio de industria metallica; todas as suas obras

de pedra eram lascadas, polidas, ou gravadas, revelando os fra-

gmentos da louça uma fabricação de todo o ponto rudimentar.

Com estes caraclerislicos o inscrevi no periodo neolithico. con-
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siderando sor o mais antigo d'aqnelle campo, em (inc linlia [)or

companheiros oulros monumentos com diversas variantes no cs-

tylo da construcção e outras diversas manifestações induslriaes,

acompanhadas de artefactos de cobre e de ouro.

Diííerem já d'este primeiro lypo os monumentos n.°' 2 e 3

(estampa i) da primeira colhna ao poente do caminho da Torre

para Monchique, ambas de crypta e galeria revestidas de grande

lageado, mas posto a prumo, sendo a galeria bastante extensa e

precedida de átrio com degraos para o plano geral do pavimento,

em que ainda abundavam as farpas de silex com poucos instru-

mentos de pedra polida, e surgiam as mais significativas provas

da existência de armas e instrumentos de cobre.

Differem ainda d'estes o 4.°, o 5." e o 6." monumentos, não

nas galerias, em que os flancos são formados e cobertos por enor-

mes pedras, mas nas suas camarás ou cryptas de forma approxi-

madamente hemispherica, construidas por fiadas horisontaes so-

brepostas de lageado de schisto estratificado, em que poucos ar-

tefactos havia de pedra lascada e polida, continuando porém a

manifestar-se no 4.° o metal manipulado, cobre e ouro unica-

mente.

Finalmente, o monumento n.*" 7 mostra o mesmo typo d'estes

últimos Ires, em que a construcção geral ó feita por fiadas sobre-

postas de schisto, tanto na crypta como na galeria, entrando o ele-

mento dolmenico apenas como auxiliar para a formação trilithica

das portas internas, para a cobertura geral e degraos do átrio.

Não contendo mais do que uma até duas exhumações, não parece

haver desproporção entre os instrumentos de pedra e os fragmen-

tos de louça, nem que se deva estranhar a completa ausência de

artefactos mctallicos, provavelmente ainda pouco abundantes

n'aquella ultima phase da idade da pedra.

No entender de alguns paleoethnologos ha principalmente

dois característicos que denunciam as estações já pertencentes á

primeira idade dos metaes, embora n'ellas não se ache um único

artefacto melallico: 1.", são as conslrucções de habitação e de de-

fe/.a nos logares povoados, feitas á feição do paredes ou muralhas
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slrumcnlos de pedra lascada o de pedra [)oli(]a.

Nas conslrucrões muracs jidgain pois vei' uma nova arle de

edificar mui diversa da dolmenica, e allribuein esta novidade á

invasão de uma civilisação que da Ásia veiu instaurar na Europa

a industria mclallurgica com uma infinidade de manufacturas de

bronze, fundaiido-se em lerem sido achados muitos artefactos de

bronze em estações onde ainda predominavam os instrumentos

lascados de silex e os de pedra polida.

Nas estações em que apparecem instrumentos de bronze ou

de cobre e laltam artefactos de silex lascado e de pedra polida,

julgam ver a plena idade do bronze.

Finalmente, imaginadas todas estas separações, e vendo-se

sobejar uma enorme quantidade de instrumentos de cobre de for-

mas as mais rudimentares, sem que para um tão farto pecúlio se

tivesse destinado epocha, creou-se mui engenhosamente uma

phase, que se chamou da decadência do bronze, phase que se fez

chegar até ás primeiras alvoradas da esplendida idade do ferro,

d'essa idade que trouxe o gérmen da transformação e do pro-

gresso de todas as sociedades humanas.

São estes os mandamentos da moderna sciencia ; é isto que

está ensinado pelos sábios ; é esta a doutrina geral que corre de

livro em livro e percorre livremente os dois hemispherios.

Não se tem dado ouvidos aos reaccionários; mas acima de

tudo surge a eloquência dos factos.

Enganaram-se, mas não podem cnganar-nos os que preten-

dem atlribuir a uma nova civdisação, vinda da Ásia, as construc-

ções feitas á feição de paredes com pedras de pequenas dimen-

sões. Essa arte de construir não pertence cá primeira idade dos

metaes, mas provadamenle já existia na ultima idade da pedra,

sendo synchronica da mais antiga architectura dolmenica. São os

próprios dolmens de vários paizes, incluindo muitos de Portugal,

onde somente se acharam instrumentos de pedra polida e lasca-

da, sem a minima mistura de algum artefacto mefallico, que con-

firmam a minha negativa.
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Vejam as Ires antas oa dolmens da GouUula c da Torre de

Alcogulo, 7 kilomelros ao poente de Caslello de Vide, a anta da

Coutada do Porto dos Pinheiros, a anta de Cordeiros, a anta da

Tapada de Pedro Álvaro, a anta da Casa dos Galhardos, e tantas

outras que n'este reino poderia indicar, anlas onde ninguém

ainda achou metal algum, mas só instrumentos da mais typica

fabricação neolilhica: vejam com attenção esses monumentos, que

em todos elles hão de achar o espaço comprehendido entre os

esteios, preenchido de muro de pedra sêcca.

Todas essas antas foram exploradas pelo sábio dr. Pereira

da Costa, em 18G8, e estampadas na sua obra intitulada: Descri-

pção de alguns dolmens ou antas de Portugal.

Não foi portanto um novo enxame de emigrantes asiáticos

que trouxe a estas paragens do occaso essa nova arte de con-

struir; já era conhecida e usada em toda a peninsula hispânica,

como adiante mostrarei, e por isso os constructores da necropole

de Alcalá preferiram edificar assim alguns dos seus monumentos,

e seguir as mesmas regras já estabelecidas nas construcções me-

galithicas, preenchendo com muro de pedra alguns espaços

quando lhes faltasse material de grandes dimensões, ou quando

entendessem poder de tal modo poupar-se, tanto ao arrancamenlo

como ao transporte de pesadissimos monolithos, muitas vezes si-

tuados a grandes distancias.

Não podem pois servir de caracleristico da primeira idade

dos metaes as construcções muraes de pedra sem perimelros defi-

nidos, ficando provado que são originariamente neolithicas.

O segundo designado caracleristico, que se diz distinguir das

estações neolithicas as àsi primeira idade dos n\etaes, é a ausência

de artefactos de pedra lascada e de pedra polida ; mas o valor

d'este corre parelhas com o do primeiro.

Diversas causas podem explicar satisíactoriamenle a falta de

taes artefactos de pedra nas estações e monumentos prehistori;

cos, onde a sua existência devera ser mui provável.

Primeiro que tudo cabe ao simples bom senso julgar, (|ue

até á data do prodigioso descobrimento da fabricação do ferro.
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nem o cobre iieiii o bronze podia subsliluir os aíiiados gumes

cortantes fornecidos pelo silex c pelos crystaes
;
portanto estes

artefactos, originariamente neolithicos, foram sempre indispensá-

veis, emquanto o poderoso gume de aço não veiu supplantal-os.

Porque pois são raros ou não se acham estes e outros arte-

factos de pedra nas estações e nos monumentos em que appare-

cem instrumentos de cobre ou de bronze ?

As oscillações do solo, que tantas cidades e grandezas hão

prostrado até o seu mais completo arrazamento ; a contínua acção

destruidora dos agentes meteorológicos, fazendo inteiramente

desappareccr da superfície da terra incalculáveis sedes de anti-

gos povos, ou sepultando-as sob espessas camadas de possantes

alluviões; as irrupções armadas, as porfiadas guerras de extermí-

nio e o voraz incêndio, que tantas vezes reduziu a cinzas innu-

meras povoações prehisloricas; a successiva occupação d' esses

logares, oulr'ora habitados por diversas nacionalidades, incluindo

as dos tempos históricos, que tudo revolveram e transformaram

á feição da sua índole e costumes ; a invasão nos próprios monu-

mentos mortuários que haviam escapado a lodos os revezes, mo-

vida pela cubica dos conquistadores em busca de occultos the-

souros, e mais ainda pela superstição dos que attribuem a certas

relíquias do passado um poderoso condão conlra as grandes ca-

lamidades da vida : são as causas príncípaes, além de outras fa-

talmente ignoradas, que derruíram, subverteram, dispersaram o

fizeram sumir para sempre uns característicos, cuja ausência está

sendo apontada como prova concludente de que a industria me-

tallurgica do cobre e do bronze tinha substituído todas as rude-

zas da ultima idade da pedra, mas que em meu entender apenas

significa uma simples lacuna em a historia das civilisações extin-

ctas.

É esta a lacuna que encontrei nos invadidos monumentos da

necropole de Alcalá,. onde ninguém aííirmará que os poucos in-

strumentos de cobre, que forneceu, podessem supprir as armas e

instrumentos de pedra de que necessariamente carecia um povo

que ainda vivia em cavernas artifieiaes excavadas no solo, geral-
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mente consideradas como cellciros mouriscos, mas sem que toda-

via alli se ache um único vestigio de occupação ou de industria

mahometana.

Na mesma necropole apparecem monumentos intactos, uns

contendo armas de pedra e outros em que são poucas ou faliam

completamente ; o que mostra que o rito funerário não as exigia,

ou que nem todos os fallecidos as deixavam para com ellas ser

sepultados. N'outros jazigos acham -se instrumentos de pedras

brandas com forma de frechas, de lanças, de facas, como sym-

bolisando armas votivas ou de consagração;

Nos outros paizes succede o mesmo, e se nos monumentos

invadidos não se acham os instrumentos de pedra a que a super-

stição dos espiritos attribuia virtudes maravilhosas, mais racional-

mente parece dcver-se lançar essa falia á conta dos invasores^ do

que á desnecessidade da continuação do seu uso durante a pri-

meira idade dos metaes.

E mui plausível que as pontas de frecha e de lança, bem

como as adagas de cobre, podessem substituir as de silex, prin-

cipalmente desde que a fabricação d'aquelle metal começou a ter

amplo desenvolvimento ; mas a faca de cobre não podia supprir

o finissimo gume da faca e da lasca de silex, de calcedonia, de

obsidiana e de quartzo cryslallino ; a serra de cobre batido estava

muito longe de poder supplantar a de. silex, que cortava a ma-

deira, o osso, o marfim, as pedras menos duras e o próprio me-

tal; nenhum instrumento de cobre podia substituir um possante

percutor de rija e pesada diorite ; aos machados e escopros de co-

bre faltava a robustez d"aquelles de pedra, das enchós c dos es-

copros, que prostravam as florestas destinadas a povoar com

dez a vinte mil esteios os grandes lagos em que foram construí-

das populosas cidades neolithicas.

Portanto, todos esses instrumentos de pedra eram precisos ao

próprio manipulador do cobre; se faltam nos monumentos, não é

porque já devessem faltar entre os instrumentos do lavor domes-

tico; faltariam pois no asylo dos mortos, porque os invasores su-

porsliciosos alli os iriam buscar, ou [)or oulra (|ual(ju('i' causa,
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mas não porcjiie livosscm sido subsliluitlos c condemiiatlos pela

industria manuíaclora do cobre.

D'este modo, a ausência da pedra lascada e polida no anlro

dos monumentos mortuários ou nas sedes das populações preliis-

loricas, não se pódc indicar como caracleristico da primeira idade

dos melaes.

Outra vei"dadeira illusão^ em meu pensar a menos verosimil

e mais inacceilavel, tem sido considerar a industria do bronze

por immediala successora da ultima idade da pedra.

Todos concordam em que as idades da pedra e as dos me-

laes não ("oram nem podiam ser synchronicas em Ioda a terra

:

um só fado bastaria para o demonstrar, e é o da uniformidade

de certas conslrucções e de certos artefactos industriaes em re-

giões tão distantes entre si, como, por exemplo, está o Algarve

ou a Irlanda cm relação á America do Sul, onde muitos artefa-

ctos de pedra mostram formas de admirável similhança; o que

somente ó licito atlribuir á transmissão que uma longa serie de

estações em mutua communicação foi dando a esses artefactos

durante um periodo de incalculável alcance. Por isso, pois, quando

n'uma dada região começavam a raiar os primeiros tempos da

idade neolithica, já n outras era antiga e levada ao máximo aper-

feiçoamento a industria manufactora e artistica de cobre e do

bronze.

Assim, as antiguidades egypcias mais celebres, attingindo

uma data superior a cinco mil annos, já manifestam o bronze ar-

tisticamente manufacturado *, quando na Escandinávia, mais de

dois mil annos depois, ainda imperava a ultima idade da pedra,

e o bronze, diz o sr. Zaborowski ^, só alli começou a apparecer,

com os íumuli, mil ou oitocentos annos antes da nossa era, sem

que d'elle ficasse indicio algum na zona septentrional da Suécia

e da Noruega.

' Dr. Joly. LhoDunc avaul Ics mclaiiSj pag. 3U a 3'2, 1871).

' M. Zaborowski. Rcv. dr .UtlltropiU.. 'l''"'- série, loni. iii, pafr. 141, IRTíi.
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D'esle modo, quando nas nações banhadas pelo Mediterrâneo

já corria adiantada a primeira idade do ferro, o bronze artistica-

mente manipulado ia pôr termo tá ultima idade da pedra na No-

ruega (onde o ferro não foi anterior á epocha romana) c bem as-

sim na Finlândia, na Sibéria e na Rússia ^, como bem o mostram

os famosos artefactos de bronze d'esses paizes, que o sr. Wor-

saae reproduziu nas estampas da sua já citada obra '.

A peninsula hispânica também teve as suas epochas, mas

sempre discordantes das que regeram as populações da Europa

septentrional. Tudo aqui começou mais cedo; para tudo houve

tempo de sobejo, e por isso na successão dos tempos prehistori-

cos não encontro lacunas que interrompam o reconhecimento or-

dinal das diversas phases da antiga vida peninsular.

Para se representar amplamente cada epocha faltam ainda

muitos estudos da maior importância, mas para simplesmente se

poder indicar, julgo haver apreciáveis característicos: é porém

mister sabei- os reconhecer e sabel-os coordenar.

A necropole de Alcalá é por emquanto neste territorío a

única estação clássica que representa a passagem da ultima idade

da pedra para a primeira idade dos metaes, caracterisada funda-

mentalmente por armas, instrumentos e utensilios de cobre, e por

um adorno de ouro.

A industria do bronze não chegou áquellas paragens.

No quarto volume apresentarei o quadro geral da etimologia

do Algarve, incluindo-lho todos os descobrimentos ultimamente

eííeituados.

M. Worsaac, La cDlonisalion de la itiissic cl dii nord scandinavc, pay. 38 a 40, I87i>.
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SUMMAKJO

A idade do cobre na Hispanlia succedendo ao período neolithico e a idade do bronze á

idade do cobre. — Auctores e obras que contribuem para esta demonstração.— Es-

pecialisa-se a obra intitulada Leu premiers ár/es du mrlal dans le sud-esle de VEspa-

(jnc, pelos srs. II. e L. Sirot. — Forçadas razões de conveniência scientific^ para a

paleocthnologia peninsular, que obriííaram o auctor ao e.xame minucioso d'aquella

obra.—Noticia de cada estação explorada.—líefuta-se a classificação de muitas esta-

ções, o seu grupamento e as suas conclusões. — Classificação, grupamento e con-

clusões do auctor.— Comparação exhibida n'uma carta paleoethnologica.—Escola e

tlieorias seguidas pelos auctores da referida obra, não applicaveis á Península Ibé-

rica. — Mostra-se não haver apparecido nas explorações de Almcria um único arte-

facto de comprovada origem estrangeira.—Designam-se as estações neolitliicas, as

da transição para a primeira idade dos metaes, as da idade do cobre e as da idade

do bronze.—Com estes fundamentos esclarece-se a historia da nieíallurgia peninsu-

lar. — Concordância existente entre a prehistoria da Ilispanha c a de Portugal. —
Origens hypothcticas cm contradicção com os factos.— .Não obstante as discordân-

cias indicadas, reconhece-sc o subido mérito dos auctores da mencionada obra c

o importante serviço scientifico resultante das suas explorações.— Designam-.se os

assumptos que hão de ser tratados no volume seguinte d'esta obra e a carência

que ellcs tinham de toda a doutrina expendida n'este livro para o seu completo

osclareciraenlo.

Já mostrei, com referencia aos descobrimentos até esta data

eíTeiluados no território porliiguez, que ao periodo neolilhico ti-

nha succcdido uma idade metallica, unicamente representada por

artefactos de cobre.

No capitulo I expendi os fundamentos com que devia suppor

que nenhum outro metal tinha sido manufacturado anteriormente

ao cobro, c enumerei os factos que havia em reforço dos meus con-

ceitos.



252

No capitulo II apreseiUci uma eslanipa com viiile e qualru

exemplares de frechas e lanças de cobre, na sua grande maioria

encontradas em diversas estações rigorosamente neolithicas sem

mistura de nenhum artefacto de outro qualquer metal *, como si-

gnificando a priori ser o cobre o primeiro que foi ulilisado e fa-

bricado n'esla extrema zona do Occidente.

No capitulo in, representando e descrevendo a sumptuosa ne-

cropole de Alcalá (Algarve), indiquei os caracterislicos de uma

transição que lentamente se foi manifestando na ultima idade da

pedra, principalmente com refereiícia ás modificações por que

passou a arcliitectura propriamente dolmenica e parcialmente

uma parte da industria desde os primeiros lampejos da metallur-

gia cuprifera.

Mostrarei agora a connexão geograpliica com que lodos esses

factos se manifestam no território peninsular, seguindo do Al-

garve* pela Andaluzia até á provincia de Almeria, isto é, do sul

ao sueste, sem que para o meu intuito me seja preciso abranger

descobrimentos já conhecidos n'outros pontos da Hispanha.

Foi D. Manuel de Gongora, dedicando quinze annos ao des-

cobrimento e estudo das antiguidades prehistoricas de Andaluzia,

o primeiro escriptor hispanhol que mais se occupou d'esle as-

sumpto, conseguindo publicar em 1868 um livro que já estava

escripto no principio do anno anterior.

O livro do sr. Gongora appareceu então com o já indicado ti-

tulo de Antiguèdades prehistoricas de Andalucia, escudado com

os plenos louvores da academia real da historia de Madrid e pa-

trocinado pelo illustrado governo daquelle paiz.

Muitos e importantes foram os seus descobrimentos e mui

valiosos os subsidios com que contribuiu para a radicação de uma

sciencia que tem por seu principal objectivo o estudo critico da

historia do homem e do trabalho desde as mais remotas manifes-

tações.

' Com excepção da do Alcahi. ijiir u imi iiioimiiiciiln linha uma frecha de coluc

associada a um oijiato (\v (Miro.
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Não c;il»(í aqui jxtrriii a aiialyso (Tessc picrioso livro, fom

que o sr. Gongora cngraiidecou o seu nome, já anleriormeule mui

estimado, elucidou a sciencia e honrou a palria. Tratarei simples-

mente de indicar o que esse dislincto académico apurou no de-

curso das suas investigações ácêrca da metallurgia preliislorica

n'um tracto bastante largo da llispanlia meridional, abrangendo

Granada, Jaen, Córdova, e uma parte da província da Almcria.

O sr. Gongora abriu a historia da metallurgia hispanliola com

um diadema de ouro: este diadema cingia uma cabeça feminina

em a celebre Ciieva de los Miirciélagos, uns 3 kilomelros a leste

de Albunol e distante uma légua das aguas do Mediterrâneo.

Naquclla caverna, onde só n'uma das suas três salas jaziam

cincoonta individuos mumificados sob vestiduras de pelles e de

bellos tecidos de esparto, não havia nenhum outro metal
;
poucos

eram os instrumentos lascados de silex, de pedra polida e de

osso; a cerâmica, em parte rudimentar, continha vários productos

de apurado lavor e os tecidos de esparto eram mui habilmente

fabricados; o que sem duvida alguma denunciava um mui sensi-

vel progresso industrial, que não é licito referir-se á ultima phase

da idade da pedra polida, podendo por isso considerar-se aquella

estação como posterior ás da idade neolilhica de Portugal, em que

havia frechas e lanças de cobre acompanhando, como únicos ar-

tefactos metallicos, ò mais completo conjuncto de característicos

neolithicos.

N"um dos dolmens da necropole megalithica dos Eriales achou

algumas armas de cobre, e n'outro uma lança, um dardo e uma

argolinha de orelha *, tudo de cobre, com um aventureiro instru-

mento cortíinte de bronze. A necropole dos Eriales patenteava o

rito funerário da inhumação, e imperando n'ella os instrumentos

de pedra já acompanhados de raras armas de cobre, deve perten-

cer á epocha dos primeiros ensaios metallurgicos na Hispanha,

comquanto um d'esses dolmens, que bem poderia ser mui poste-

Anliguhlniles prehisloricas de Andaiucia, pas:. 3() a 99, fifr. II') a IIG.
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normenle aproveitado, como alguns cm que se lêem achado lou-

ças, vidros e moedas romanas, contivesse um instrumento de

bronze; pois o mesmo conceito propõe o sábio explorador, di-

zendo: «en ninguno (dolmen dos Eriales) se encuentran armas ú

objetos que no sean de piedra ó de cobre. Única escepcion es el di-

biijudo en la
fig.

116 (pag. 99)
*

Quando muito, poderia admittir-se que a necropole dolmenica

dos Eriales, originariamente neolithica, porque a maioria dos

seus monumentos não accusou metal algum, fora construída por

um povo que assistiu ás estreias da industria cuprifera e que di-

latou a sua existência até ás primeiras manifestações do bronze,

do mesmo modo que os seus descendentes devem ter mui poste-

riormente fortificado o braço com armas de ferro para defender

nos tempos históricos a herança dos seus maiores, tantas vezes

disputada por estranhos invasores.

N'um dos dolmens de Gorafe, chamado a sepultura grande,

(pag. i03) não havia bronze, mas com vários instrumentos de

pedra um dardo de silex, uma argola de orelha e uma lança de

cobre com dois entalhes lateraes na base, e duas urnas espheri-

cas de barro, de coUo retrahido, alargando gradualmente para o

bordo, cujo acabamento é mui bem definido. Nos outros monu-

mentos d'aquella necropole não descobriu artefacto algum metal-

lico.

A necropole de Gorafe deve pois representar a transição do

periodo neolithico para a idade do cobre, não obstante a forma

já um tanto elegante das louças; o que se pode simplesmente at-

tribuir ás aptidões especiaes dos arlifices que as fabricaram, em-

quanto imperava o estylo architectonico das portentosas construc-

ções megalithicas da ultima idade da pedra.

As descobertas melallicas do benemerilo D. Manuel de Gon-

gora chegaram até á Sierra de Baza, onde obteve um bem fabri-

' Ohra cil., \)níx. lOG.
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eido machado de cobiv, dos chamados do lalão, com duas aze-

Ihas lateraes e oppostas, mas sem jazigo conhecido.

Basta porém observar a estampa rpie o reproduz (pag. llOj

para se ver a (jue ponto de perfeição tinha chegado a industria

metailurgica, a íim de não poder esse artefacto de cobre ser at-

tribuido senão a uma cpoclia cm que os processos de fundição e

o aperfeiçoamento dos jjroductos melallicos já logravam assigna-

lado progresso. Não o considero pois pertencente á transição da

pedra para o cobre, apesar de saber que a serra de Baza, Cani-

les de Baza c Cúllar de Baza hão sido fartos mananciaes de ma-

chados de pedra, nem mesmo o inscrevo na idade do cobre, mas

na do bronze, cm que o cobre nunca deixou de se patentear, por

serem os macliados d'aquelle typo e os de alvado, com uma ou

duas azelhas lateraes, uns dos caracteristicos da idade do bronze

na peninsula hispânica e n'outros paizes.

Os monumentos da região septentrional da Hispanha estão

pouco estudados, e comtudo julgo ter alli chegado a idade do co-

bre, mui plausivelmente alimentada pela celebre mina do Mila-

gre, nas Astúrias, onde havia machados de cobre e martellos de

pedra de sulco circulante, como também a deixa presumir na

província vascongada de Alava, entre Victoria e Pamplona, a ga-

leria coberta de Eguilaz, onde em 1832 se achou uma accumu-

lação de esqueletos humanos, entre os quaes havia lanças de si-

lex e de cobre *, e pequenos corações de rija pedra com orifício

na extremidade larga, sendo alguns golpeados no bordo á simi-

Ihança de dentes de serra.

Devo porém lealmente advertir, que todos os esqueletos apon-

tavam a cabeça para o Oriente, comquanto se possa suppor que

seriam assim dispostos os cadáveres, porque, correndo o eixo do

monumento de oeste para leste, de outro modo ficariam atraves-

sados
;
pois se fora possível averiguar que tal orientação havia

sido intencional, aquelle deposito passaria a ser inscripto n'uma

A. F. SinKTos, Inlrnrliicrãn á ardienlnrpa do Peiíimiila Ibérico, pa?. 01. 1878.



io6

idade nniilo posterior ;i iillima da pedra e á do cobre, por isso

(jue nas necropoles da idade do cobre ainda não ha nos jazigos

uma orientação uniforme.

A região meridional é onde alguma cousa se tem adiantado.

Nas proximidades das antigas minas cupriferas de Huelva,

onde abundam os lypicos martellos de pedra de sulco circum-

dante, achou o sr. R. de Garay * umas sepulturas com machados

e facas de cobre e ornatos de ouro e pedra ; o que não admira,

porque estes dois últimos metaes, afflorando no estado nativo em

vários pontos da Hispanha, podem ter sido reconhecidos e apro-

veitados desde tempos remolissimos, e por isso a sua presença

em território peninsular não altera as bases da classificação de

qualquer idade.

N'um trabalho intitulado Âníiguedades prehistoricas de la pro-

vinda de Huelva, apresentado á real academia de la historia de

Madrid, pelo sr. D. Recaredo de Garay y Anduaga, cujo parecer,

submettido aos distinctos académicos D. Eduardo Saavedra e

D. Gayetano Rossel, foi publicado no Boletim d'aquella academia,

tomo 11, cuaderno vi, pag. 392 e seguintes (junho de 1883), di-

zem os auctores do parecer

:

«Dedicado (o sr. Garay) ai laboreo de las minas de cobre

que forman la principal riqueza de esse país, ha ido encontrando

en los criaderos metaliferos la huella de las generaciones sin nu-

mero que unas trás otras han regado con su sudor nos abun-

dantes veneros dei rojo metal, tan útil ahora, como en otro tiempo

precioso; y extendiendo sus investigaciones á los campos imme-

diatos, ha sacado á luz las sepulturas de los mineros más anti-

guos de la antiquissima Tharsis.

»

N'esla memoria refere o sr. Garay haver achado nas sepul-

turas prehistoricas de Huelva anneis de tosco lavor, machados e

facas de cortes afilados em pedra de amolar, tudo de cobre puro,

' R. de Garay, AnliguMades preliisloricus de la província de Huelva, liolotini de la

real acadomia do liislnria d(> Madrid, I88'2-I883.
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o cobre era extrahido com insirnmcntos de pedra, de que são ly-

picos n;is galerias os martellos de diorile de sulco circumdanle,

não haveria artefacto algum de bronze.

Com razão, pois, entende o sr. Garay, que «en EspaFia ó en

Andalucia ai menos, á ia edad de la piedra succedió una edad

dei cobre, de duracion suficiente, anies de la edad dei bronce,

para dejar vestígios ({ue en las naciones dei norte no lian que-

dado, ponjue la transicion de la piedra ai bronce fuera más tar-

dia y más repentina, como venida de país extranjero. Y es natu-

ral que, lo mismo que sucedia en la America dei Norte á la lle-

gada de Hernan Cortes, hubiese un tiempo en que tanto ó más

facilmente que el oro nativo se utilizasse en la Betica el cobre

que en el mismo estado se manifesta en algunas vetas, y que la

oxydacion de la superfície de las armas y herramientas revelase

la existência dei metal en las otras minas, que lo dieran á cono-

cer con mas abundância».

A isto acrescentam os srs. Saavedra e Rossel: «la pasión de

escuela llega hasta negar á la archeologia prehistorica, todo inte-

rés que no sea local y mui reducido».

No termo de Gazalla (Sevilha) também se têem achado obje-

ctos de cobre em sepulturas, diz o sr. Tubino *.

Perto da celebre Cacva de la Mujer, uns 200 metros ao nor-

deste dos banhos thermaes de Alhama de Granada, explorou o

sr. Macpherson "^ uns terrenos onde achou mais de duzentos ma-

chados de pedra e uma sepultura que continha um craneo com

mais ossos humanos e de animaes e enti'e outros objectos um
machado plano, uma ponta de frecha de cobre e um tubo de osso

com trabalho.

Das explorações do sr. D. J. Vilanova restam ainda por indicar

duas estações com artefactos de cobre, associados a instrumentos

F. M. Tubino, Los berêberes en la Península, pag. 39, 1876.

Macpherson, La cueva dela mujer, olc. Duas memorias, Cadiz, 1870-1871.

17
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neolithicos: uma é a OUeria, perlo tle Mogonie, onlre Alicante e

Valência, onde n*uma conslrucção, formada de filas circulares de

pedras cobertas de terra, havia esqueletos humanos, ossos de boi,

de cavallo e porco, machados polidos de diorite e outros planos

de cobre de feição primitiva; a outra é uma caverna próxima de

Alcoy, na provincia de Alicante, já descripta na Crónica scienti-

fica de Barcelona, n.° 173, contendo também esqueletos humanos,

facas, serras e frechas de silex, machados polidos de diorite,

agulhas e ponções de osso, um ornato, fragmentos de louça e três

instrumentos de cobre puro.

No museu de Gerona consta haver vários instrumentos de

cobre achados em conslrucções megalithicas nas proximidades da

cidade, e também os ha, de varias proveniências hispanholas, no

museu archeologico de Madrid e noutros daquelle paiz.

Não se pode pois accusar a peninsula da falta de estações

caracterisadas com artefactos de cobre associados a instrumentos

neolithicos, como ainda ha poucos annos se dizia, quando se pre-

tendia negar a primordial industria metallurgica n'este território,

para não se prejudicar o vago conceito de uma importação es-

lrangeii'a, começando pelo bronze.

Mas a maior, mais pomposa e afortunada exploração que se

tem feito em território hispanhol, já ficou indicada.

Os srs. Henri e Luis Siret, distinctos engenheiros belgas, to-

mando a seu cargo o reconhecimento e exploração do tracto de

sueste, comprehendido entre Carthagena e Almeria, pozeram á

vista importantíssimas estações prehistoricas de diversas idades,

(Vonde extrahiram farto pecúlio de mui interessantes, significati-

vos c variadíssimos artefactos, ora occultos em assentamentos de

extinctas habitações, ora em sepulturas ou mansões mortuárias

de dilferentes tempos.

Os seus descobrimentos são verdadeiramente admiráveis e

dignos do mais especial apreço; a obra que os descreve, intitu-

lada Les premiers ages du metal dans Ic siid-est de FEspagne,

mostra a todo o passo os vastos conhecimentos scientificos de que

dispunham os seus auctores, e finalmente o Albnm que acompa-



nlia o Texto completa (fsta grancjo obra com aprimorado esplen-

dor, lanto na perfeição dos trabalhos propriamente geodésicos,

como nos de reprodiicção dos numerosissimos objectos que

aquelle tracto de terra escondia havia muitos e muitos séculos.

Os auctores dividem o plano geral da sua obra em dois li-

vros; subdividem o primeiro em três partes, e no segundo, esbo-

çando uma carta com algumas estações prehistoricas da penín-

sula, tratam da melallurgia respectiva ao cobre, ao bronze, á

prata, ao chumbo e ao ouro; emprehendem a comparação elhno-

graphica e etimológica das estações da Ilispanha e de um limi-

tado numero das de Portugal, intentam descobrir varias origens

e expendem as suas conclusões.

Nas Ires partes do primeiro livro incluem

:

1,° As estações que julgam ser da idade neolithica;

2.° As da idade de transição^ que dizem mostrar as primicias

da introducção do bronze na população d'aquella região, quando

apenas conhecia a industria neolithica

;

3,° As da idade do metal, manifeslando o uso simultâneo do

cobre, do bronze, da prata, do silex, e uma civijisação de physio-

nomia particular notavelmente adiantada, sem ter ainda conheci-

mento do ferro.

Em vista d'esta enunciação, os leitores de mais avisado con-

ceito, relativamente ao estado em que, com a publicação d'este

livro, fica o conhecimento de um maior numero de estações pre-

historicas em Portugal, comprehenderão immediatamente a exis-

tência de uma completa discordância entre os critérios paleoe-

thnologicos até hoje verificados no nosso território e os que são

aíTirmados no tracto da região sul-oriental da Hispanha, compre-

hendido entre Carlhagena e Almeria, discordância que pode ser

verdadeira, ou ter-se originado de uma errada interpretação dos

factos ; o que é absolutamente necessário indagar-se e esclare-

cer-se.

Esta discordância, porém, começa a manifestar-se da segunda

parte em diante, âge de transilion, porque na primeira, áge néoli-

tique, ha a mais assignalada similhança de caracteristicos entre



as eslações da Hispanlia e de Portugal rigorosamcnlc perlencen-

i-cs áqiielle período.

A todos os paleoetlmologos peninsulares interessa e cabe a

livre faculdade d'esle exame, mas a mim compete-me desde já a

obrigação de emprebendel-o n'csta obra, e especialmente n*este

livro, em que o resultado dos meus descobrimentos, confrontado

com os até hoje eíTeituados n'estas duas nações do Occidente,

me leva a proclamar na peninsula uma idade do cobre como im-

mediata successora da ultima idade da pedra.

Para se formar approximada idéa do teor paleoethnologico

das estações da região de Almeria, farei uma rápida resenha de

cada uma, para que o leitor possa confrontal-a com a obra dos

srs. H. e L. Siret, sem alterar o grupamento e a ordenação que

lhes designaram os seus illustres exploradores, c no fim de cada

grupo expenderei os meus conceitos.

Idade neolithica

Estações propostas

:

El Gárcel — La Geriíndia — Cuartillas — Gueva de los

Toyos — Três Cabczos — Palacés— La Pernera— Alalaya de

Garrucha — Cabezo de la Raja Ortega — Cruz de Antas —
Puerto Blanco — Cabezo dei Moro — Cocedores— Cuevas de

Pelcheles, de Parazuelos, Ahumada.

* Capitulo i. Gáhcel.-— Não tem vestigios de construcções

de habitação, mas terra negra, onde appareceram vários instru-

mentos de pedra, de formas neolithicas, com pedaços de cobre e

de minério do mesmo metal.— Texto, pag. (), pi. 1.

* Capitulo u. La Gerúndia. — Não manifestou signaes de

construcções. Os artefactos acharam-se na terra lavrada mais cs-

•Este signal indica as eslações que continiiani artefactos de cobre.



cura c são de c()Ot;lias diversas. No miinero dos objectos de silex

liavia serras c qualro ponlas de freclia de base concava ; apparc-

ceram laminas de schislo, que se inculcam como pedras de amo-

lar; louças bem cozidas, grosseiramente ornadas, pinjcntes roli-

ços de liario um lanlo encurvados e furados n'uma extremidade,

e fragmentos de cadinhos de fundição. Com tudo isto jaziam alli

misturados vários instrumentos de cobre muito rudimentares, fi-

gurados na pi. n do Alhum. A respeito do cobre, note-se bem,

expressam-sc os auctores nos termos seguintes: «Nous avons

maintcnanl à signaler une série d'objels en cuivre qui confirment

la permanancc de Tliabitation de ce plateau pendant la première

cpoque da metal *».— Texte, pag. 9.

Escavadas na rocha havia sepulturas estreitas nos lòpos, mas

alargando para o superior em curvas symetricas, tomando a con^

figuração de um cadáver que levasse os braços arqueados. Con-

tinham unicamente ossos, que são comparados aos esqueletos

dos kioekkenmocddings portuguezes.

Esta comparação é singularissima! Seriam aquelles gerun-

dianos descendentes dos nossos préneolithicos marisqueiros do

Ribatejo ? Quem poderia computar os séculos que os separam

!

Registremos, emfim, a afíirmação de que a serie dos artefactos

de cobre da Gerúndia 'pertence á primeira epocha do metal.—
Texto, pag. 9, est. ii.

G.\prruLO ii. Cuartillas.— N'esta estação não havia metaes,

mas núcleos, facas e serras de silex, um machadinho de fibrolite,

fragmentos de bracelete de Pedunculus (concha), um duplo gral

de pedra, fragmentos de louças, rudimentares na massa plástica,

na forma e na fabricação, e três pedaços de oligisto, que deram

matéria colorante em pó vermelho vivo.— Texto, pag. 15 e 16,

pi. IV.

' o im'lal é o coluT.



Capitulo iv. Gueva de los Toyos.— Pequena gruta natural

com característicos de vários tempos. Encerrava muitos ossos hu-

manos, facas, frechas, varias pontas de silex e lascas de quartzo,

muitos fragmentos de conchas, estando alguns já furados e pre-

parados para collar e um machadinho polido. No fundo havia

uma urna de bojo espherico e gargalo cylindrico, com Ires largas

azas e três faxas de ornatos terminados em pontas. Os explora-

dores não sabem se esta urlia é producto de industria local, ou

importada, e também desconfiam de uns machadinhos de pedra

branca, por não terem achado aquella pedra na região. Em vista

de tão suspeitosos objectos, perguntam se o portador não seria o

inaugurador da industria neolithica n'aquelle logar? A boca

d'aquella urna diz que não, porque a louça neolithica tem outra

feição muito mais rudimentar.

Na gruta appareceu um fio de latão e um fragmento de

bronze trabalhado, a que os propHos descobridores não ligam

importância alguma, julgando-os recentes e em desacordo com

tudo mais. Já se vê que a gruta, fundamentalmente neolithica,

mostra ter sido invadida posteriormente.— Texto, pag. 20, pi. 2.

Capitulo v. Tres Cabeços.—A 10 kilomelros da foz do Al-

manzora está Cuevas, nome derivado das cavernas ainda hoje

habitadas por uma parte da povoação, em que se contam algu-

mas centenas de ciganos troglodytas. Perto estão as minas de

galena argentifera e de prata nativa de Herrerias. Do outro lado

do rio, a 2 kilometros da cidade, jazem as estações prehistori-

cas, sendo a mais antiga indicada com a letra A na pi. 3. As ha-

bitações são denunciadas por manchas de terra escura.

O diâmetro das maiores é de 6 a 8 metros. Apenas de algu-

mas se conservam restos de muros de pedra e lodo com uns

0'",50 de altura. Nos logarcs correspondentes á habitação appare-

ceram dez facas, quinze lascas c um ponção de silex, percuto-

res e outras pedras. A cerâmica, grosseira e sem ornato, abrange

alguns vasos de forma similhante aos da nccropole de Alcalá, e
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outros com pegas salienles. Nenhum arleíaclo melailico foi alli

achado. — Texto, pag. 21, pi. 3.

Capitulo vi. Palacés.— A 5 léguas da foz e na margem di-

leila do rio Almanzora, Ires sepulturas, não figuradas nem des-

eriptas, continham fragmentos de facas de silex, braceletes (?) ti-

rados das conchas dos Pecíunculus, duas laminas de schisto da

forma de crescente com furos nas extremidades, e outros diversos

objeclos, entre os quaes nenhum artefacto melailico foi encon-

trado.— Texto, pag. 29, pi. 4.

#? Capitulo vil La Pernera.— Está situada a 1 y, kilome-

tro da villa de Antas. A estação, conservando alguns restos de

uma muralha que parece havel-a defendido, construída de pedra

cimentada, abrigava nove sepulturas, sendo a principal formada

de pedras sobre o monticulo, e mediu l'",80 de comprimento,

{•"jõO de largura e 0'",60 de fundura; com dois fragmentos de

ossos encerrava duzentos e oitenta dentes, correspondentes, pelo

menos, a nove cadáveres, que, não tendo sido queimados, de

modo algum podiam ler alli tido cabimenlo, e por isso mais pa-

rece ter sido um deposito de exhumadas relíquias humanas.

Os objectos encontrados foram três facas de sílex, três manu-

facturadas pontas de osso, quarenta e cinco contas oblongas de

sleatite, fragmentos de dois grosseiros vasos de barro com uns

ornatos salientes transversalmente furados e um artefacto cruci-

forme de schisto, que os descobridores julgam ter sido um idolo

imitando a figura humana.

Reunidas as louças, constituem dois grupos distinctos, um
conservando a feição puramente neolithica e o outro em que ap-

parece uma forma antiga muito ampliada e duas inteiramente no-

vas, entre as quaes se distingue uma elegante e bem fabricada

taça de barro de configuração caliciforme.

Outra sepultura d'aquella pequena necropole continha uma

urna de bella forma oval, rematada em boca relrahída, mas com

bordos externamente salienles e um anncl melailico, (jue os dis-
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lindos descobridores dizem ser de cobre ou bronze, resultando

d'esta duvida uma hesilação, que inulilisa a genuína classificação

da epocha a que pertenceu aquella estação (que os auctores in-

cluem, todavia, entre as do período neolitliico) e deslroc uma das

bases mais seguras de que a crítica paleoelhnologíca deve ser-

vir-se para poder firmar os característicos concernentes a cada

phase da cívilisação humana; pois se aquellc aunei é de bronze,

a estação não é rigorosamente neolílhica, tanto mais em face de

tão assignalado progresso na cerâmica e em vista da completa

ausência da maioria dos característicos neolithicos, c sendo de

cobre, estaria tudo aquillo em mais harmoniosa conformidade,

como se irá reconhecendo.— Texto, pag. 31, pi. 5.

# Capitulo vm. Atalaya de Garruciia— Cabeço de la Raja-

Ortega.^ Estas estações são importantíssimas e da mais genuína

significação perante uma critica leal e sem preoccupações. Perto

d'ellas afíloravam filões de cobre, explorados pela população pre-

historica, cujas habitações e productos índustriaes representam

nas estampas 6, 7 e 8 do seu esplendido Álbum os sábios aucto-

res de tão gentil descobrimento.

A estação de Atalaya forneceu machados polidos, brunidores

e percutores de pedra, facas e pontas de frecha de silex, ponções

de osso, acompanhados de facas e frechas de cobre.

A estação de Ortega, a 500 metros de Atalaya, não manifes-

tou metal algum, conservando ainda integralmente a sua pureza

neolílhica, significada pelo conjunclo dos seus artefactos; pois

havia alli núcleos, facas e lascas cortantes de silex, laminas de

quartzo com signaes de trabalho, machados de pedra quebrados,

percutores, louças, conchas furadas, um i)injenle em arco, outro

de concha furada e anncís de calcareo branco.— Texto, pag. 35,

pi. 6, 7 e 8.

* Capitulo ]x. Cruz de Antas— Puerto Blanco— Cabezo

DEL Moro.— Em Cruz de Antas havia restos de dois esquele-

tos, uma faca, parte de outra e duas pontas de heclia de silex
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oin lusango, lascas de quarlzo e um ponrão de cobre de O'", 01)

de coinpiimenlo.

Em Puerlo Blarico uno deposito mortuário de 2 melros de

comprimento e i"\M) de largura, com restos de oito esqueletos,

um machado de pedra, cinco facas e seis pontas de frecha de si-

lex, (jualro pontas e uma lamina de osso, fjuinze contas de stea-

lile e um fragmentu de ponta de cobre.

No Cabezo dei Moro duas sepulturas formadas de lages tos-

cas a pino, determinando um espaço rectangular a 1:500 metros

ao norte de Antas. Não tinham ossos, mas uma taça de barro e

metade de outra. Perto das sepulturas appareceram alguns ossos

humanos, um machado de diorile e umas lascas de silex. Ne-

nhum metal foi alli encontrado.— Texto, pag. 39 e 40 com a

estampa vni.

GAPrruLOX. Cocedores— Cuevas de Pelcheles, de Parazuelos

E Ahumada.— Com os poucos caracteristicos neolilhicos, que es-

tas estações paleolearam, não havia metal algum.

Em Cocedores j excavada a terra negra, appareceu um ma-

chado polido de diorite e uma lasca de silex trabalhada.

Em Cuevas de Pelcheles, perto do mar, com uma pedra de

mó, uns fragmentos de louça, apenas se achou uma frecha de

silex talhada cm losango.

Na Cueva de Parazuelos, perto da precedente, s() havia fra-

gmentos de louça, restos de cozinha e um machado polido de dio-

rile.

A Cueva Ahumada, caverna que serve de abrigo a rebanhos

de carneiros e cabras, apenas forneceu fragmentos de louça gros-

seira e lascas de silex.— Texto, pag. 42.

As precedentes estações^ que os distinctos descobridores in-

cluiram no grupo neolithico, são indubitavelmente, no seu enten-

der, as mais antigas d'aquella região; e, com eííeito, assim lam-

bem o entendo, excluindo porém aquellas em que faltam muitos

caracteristicos neolilhicos c sobejam manifestações sinpreluMidcnles
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de novas e apuradas formas na baixella cerâmica, indicando uma

idade mais adiantada no saber, no gosto e no cunho industrial.

Nos dez antecedentes capitulos estão incluidas dezeseis esta-

ções : em dez não havia metal algum, mostrando assim ser ainda

tão novo e tão raro, que não podia chegar a toda a parte; em

cinco appareceram artefactos unicamente de cobre, e n'uma um
annel metallico não analysado, e por isso o excluo por inclassifi-

cável. E esta a da Pernera, de que já dei noticia.

Se a estação da Pernera inspira duvidas acerca da epocha

em que foi inscripta, a da Gerundia não a julgo competentemente

collocada no grupo neolithico. Os próprios descobridores decla-

ram ter alli achado caracteristicos de epochas diversas, iodos

misturados.

De feição neolithica só encontraram umas serras e quatro fre-

chas de silex de base concava, incluindo n'este numero duas de

corte transversal, uns pinjentes de barro furados numa extremi-

dade, já manifestados pelos monumentos de transição da pedra

para o cobre da necropole de Alcalá, e umas louças grosseiras,

mas bem cozidas; o que não era frequente no periodo do nasci-

mento e infância da cerâmica.

Para peior, vieram os beneméritos exploradores declarar que

as sepulturas eram escavadas na rocha sob a configuração do

corpo humano, isto é, alargando em curva nos dois lados para

mais commodo alojamento dos braços inertes dos defuntos, como

se Yè na estampa respectiva aos artefactos daquella estação.—
Texto, pi. II, pag. 9.

Que significam e a que epocha podem ser referidas taes se-

puUuras, de que ninguém ainda deu noticia em estações reconhe-

cidamente neolithicas ?

Os srs. Siret * tiveram o cuidado de proceder a esta indaga-

ção c, procurando voz auctorisada para resolver o assumpto, re-

petiram o que o sr. dr. S. MiiWer (Materiaux, 1886, pag. 25) rc-

Tcrlc, pas'. 2.'16.
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feriu a eslo respeilo, tralaiulo da origem da idade do bronze na

Europa. O sr. Soplius Miiller diz, pois

:

«Cliez Ics phéniciens non plus Ics corps nétaicnt pas brides:

ils étaient cnsevelis dam des cercueils ayanl la forme dn corps

humain. »

Com eííeilo, no lom. i, lab. n do Corpus iuscripíionum semi-

ticarum são assim mesmo figurados os sarcophagos de pedra de

Sidónia.

Ora, os srs. Sirel designam a região da prata nativa preci-

samente inscripta dentro dos limites da sua explorarão e a costa

entre Almeria e Carlliagena como sendo a que os phenicios de-

viam procurar para a importação daquelle precioso metal, que

tanto contribuiu para o esplendor de Sidónia e de Tyro. Era pois

mui provável que uma feitoria phenicia alli se estabelecesse para

preparar esse ramo de commercio com os exploradores indigenas,

c n'esta hypothese as sepulturas da Gerúndia deixam presumir

que não sejam de tempo anterior, pois não será fácil atinar com

outro povo, dos que chegaram ás raias orienlaes da Hispanha,

que usasse taes sepulturas e enterrasse os seus mortos sem si-

gnal algum de armas, de utensílios, ou de adornos *. Faltam pois

a essas sepulturas todos os caracleristicos próprios da epocha neo-

lithica.

Não se chega porém a perceber que analogia possa achar-se

entre os individues que n'ellas foram sepultados e os esqueletos

dos kioekkenmoeddings do valle do Tejo -, tendo apenas appare-

cido um único craneo inteiro, cujo Índice cephalico mediu 75,71.

' A partir do scculo xii começaram a apparecer sepulturas christãs escavadas na
rocha e sarcophagos de pedra, adaptando-se á configuração do corpo humano, umas
com um simples corte rectangular na cabeceira e outras ahi recortadas cm curva lie-

micicular, para em taes nichos ficar a cabeça das pessoas sepultadas. — De Caumont,

Abéccdairc, u, p. 315,

' Obra cit. Tcxtc. pag. 344.
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Um dolichocephalo acha-se em toda a parle e um só craneo não

permitte comparações com os dos depósitos ribatejanos, entre os

quaes havia typos ethnicos diversos.

Com tão minguados caracteristicos neolilhicos representam os

auctores (pi. n do Alhiim) uma serie de instrumentos de cobre,

que declaram constituir a primeira epocha do metal.

Os fragmentos de cadinhos e aquella serie de instrumentos

persuadem que o cobre já era fundido e fabricado n'aquella esta-

ção, constituindo uma industria que tinha reduzido a da pedra a

umas pequenas serras e a quatro frechas de silex. A epocha da

ultiuia idade da pedra tinha pois sido substituida pela primeira

epocha do metal.

Portanto, a estação da Geriindia não pode ler cabimento no

grupo neolithitico. Pertence á idade do cobre, em que alguns in-

strumentos de pedra continuaram a ter uso, como também poste-

riormente a outra epocha que é caractcrisada por essas sepultu-

ras, cuja forma era a que usavam os phenicios, segundo a auctori-

dade do sr. Muller, que, n'este caso, parece coincidir com a vinda

d'esses navegadores áquellas paragens uns doze ou quinze sécu-

los antes da era christã. Não devem ser mais antigas. Portanto,

a Gerúndia, lendo-se extinguido na idade do cobre, parece ler

sido invadida por phenicios na primeira idade do ferro.

Sejam pois muito embora neolithicas todas as mais estações

em que não havia metaes, e examinemos se as que os continham

eram com effeito fundamentalmente neolithicas.

A estação de Gárcel é muita duvidosa
;
pois comquanlo os

seus instrumentos de pedra tenham formas neolithicas, o facto de

com elles apparccerem pedaços informes de cobre e de minério

cúprico, o cobre em taes estados deixa presumir que jcá alli era

fundido e fabricado: n'esta hypothese pertencia já á idade do co-

bre e portanto tinha cessado de pertencer á ultima idade da pe-

dra, embora se tivesse n'essa idade primitivamente constiluido.

Atalaya de Garrucha, Cruz de Antas e Puerto Blanco são as

únicas de todo o grupo que mostram havei* recebido as primícias

da industria do cobre eui [»lena idade neolilhica.



Perlo de Alalaya de Garruclia c de Unja Orlega aílloraiii li-

lões de cobre com indícios de exploração preliistorica, veriHcados

pelos dislinctos descobridores, e não fallaiido alli o melai, a esta-

ção de Alalaya conseguiu reunir não poucas frechas e facas de

cobre aos seus machados, brunidores e perculores de pedra, ás

suas facas e frechas de silex e aos seus instrumentos de osso. A
Raja Orlega não chegou artefacto algum de cobre ; a Alalaya mo-

nopolisou tudo. A fabricação rudimentar de laes artefactos mos-

tra, sem deixar hesitações, os inicies de uma industria recemnas-

cida.

Os povos da Cruz de Anlas e de Pucrto Blanco, usando ainda

facas c frechas de silex, lascas cortantes de quartzo, machados

de pedra, artefactos de osso e contas de stealite, a muito custo

poderam obter, o primeiro um ponção de cobre e o segundo um
objecto do mesmo metal terminado em ponta.

Ora, se nenhum outro melai se manifestou n'essas estações,

que os próprios descobridores inscrevem no periodo neolithico, é

evidente que o bronze não appareceu primeiro nem ao mesmo

tempo que o cobre ; e portanto foi o cobre que succedeu á ultima

idade da pedra n'aquella região.

Tudo quanto seja querer fugir a esta confirmação, corre a

distancia infinita da lógica mais elementar.

Fica portanto pi'ovado o facto de que nas estações mais anti-

gas do tracto territorial sul oriental da Hispanha, entre Almeria e

Carlhagena, descobertas, exploradas e grupadas pelos srs. H. e

L. Siret, como representando a idade neolithica, o único metal

que appareceu associado aos caracterislicos daquella idade foi

o cobre, e bem assim que o cobre, como é confirmado pelo com-

petente testemunho dos dois referidos engenheiros, aíílorando em

filões dentro do perímetro d'aquellas estações, foi reconhecida-

menlc explorado pela população prehistórica quando imperava a

ultima idade da pedra.— Texto, cap. viii, pi. viu, pag. 35 e 39.

Álbum, pi. 6, 7 e 8.

Mas os portadores do bronze vindos da Ásia (dizem os au-

ctores nas suas conclusões geraes) foram os mestres que ensina-
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rani aos indígenas d'esta península a conhecer, a exirahir e a fa-

bricar o cobre; era portanto n'essas estacões fundamentalmente

neolithicas que elles deviam ter ficado caracterisados, ao menos

com uma d'essas prendas que tinham trazido do Oriente, se já

tivessem com effeito chegado á costa de Almeria.

Não appareceu porém signal algum da vinda d'aquelles in-

dustriosos navegantes, d'esses insignes inventores e propagadores

da metallurgia, ao passo que os illustres exploradores d'aquella

região declaram ter reconhecido que os fdões de cobre alli afflo-

rados foram explorados por aquella população prehistorica na ul-

tima idade da pedra, sem ainda haver por alli o minimo rumor

de gente oriental.

Já se vê pois que os indígenas da região de Almeria, tendo o

cobre á vista, chegaram a descobrir um processo pratico para o

seu aproveitamento e que com aquelle metal manufacturaram in-

strumentos similhantes na forma a alguns de pedra que já usa-

vam, sem que prova alguma alli ficasse de ensinamento estra-

nho.

Consequentemente, a industria metallurgica do cobre, du-

rando ainda o período neollthico, é alli demonslradamente local.

Tal tem sido o seduclor predomínio de certas Idéas transmit-

tidas, que mesmo em presença dos factos mais positivos e con-

cludentes, ainda n'esta data se está fazendo obra por uma lenda

de origem escandinava, que nenhum acolhimento pode ter no ter-

ritório da península hispânica 1

Parte segunda — Idade de transição

N'esla segunda parle da sua obra inscrevem os srs. H. e L.

Siret as estações de Parazuelos, da Cueva de Monlajú, de Cue-

vas de Lucas, de Campos, Qurénlma, Caldero de Mojácar, e de

Darranco líondo.

Não posso concordar com este grupamento, que os dlstlnctos

auctores formaram para com elle representar na região dos seus
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imporlanlissimos (Irscoltrimenlos a iraiuição da iillima idade da

pedra para a primeira idade dos mctaes.

Se não estivera oílicialmenle incumbido de classificar e des-

crever as antiguidades de toda a zona meridional d'este paiz, e

não sentira a forçada obrigação de corresponder a esta honrosis-

sima missão com a mais convida lealdade, a obra dos illuslres

engenheiros belgas, reproduzindo tão copiosos e brilhantes cara-

cteristicos das civilisações que nos precedem no solo peninsular,

ficaria, sendo para mim um enlevo de verdadeira admiração, e

certamente não tomaria a meu cargo propor o minimo reparo ao

conceito dos homens competentes, relativamente á classificação e

a certas conclusões expendidas n'aquella obra.

Direi pois o que sinto, posto que nos mais breves termos pos-

síveis, salvaguardando a consideração devida a esses dois illus-

tres exploradores, que tanto hão contribuido com as suas famo-

sas revelações para o desenvolvimento da paleoethnologia penin-

sular.

De todas as estações acima designadas, a única que pode

caraclerisar a transição da ultima idade da pedra para a primeira

idade dos metaes, é a de Cueva de Montajií.

Parazuelos nasceu na ultima idade da pedra e não ultrapas-

sou a idade do cobre.

Cuevas de Lucas é uma estação banal, insusceptível de bem

fundamentada classificação.

Campos é uma estação originariamente neolilhica e de gran-

díssima importância, cuja população se prolongou até á idade do

rohre e terminou a sua existência prehistorica na Idade do bronze.

Querénima, Galdero de Mojácar e Barranco Mondo são in-

questionavelmente estações da idade do bronze.

Vejamos.

A estação de Parazuelos forneceu quarenta facas e dezeseto

pontas de frecha de silex, dois machados de diorite e um de pe-

dra branca violácea, um martello de diorite, um pedaço de argola

de schisto, pontas de osso manufacturadas, duas contas de calca-

reo branco, muitas mós de pedra brechifera, fragmentos de lou-
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ças grosseiras de formas primitivas c condias marinhas dos géne-

ros Pectunculus, Patella e Trochm.

Este conJLincio c portanto incontestavelmente neolilhico e

como tal considerado pelos auctores.

Com ludo isto havia sete ponções, duas pontas de frecha

triangulares e uma faca (?) de lamina plana, da forma de folha

de loureiro, tudo de cobre, e agora se vae ver d'onde provinha

este metal.

Acerca d'estes artefactos dizem os auctores

:

«On ne saurait assurément pas imaginer de formes plus ru-

dimentaires. Geux qui ont fabrique ces instruments se sont inspire

des types d'outils en pierre et en os dont ils se servaienl journel-

lement.

« Cest un point hors de doute, et nous touchons ici du doigt

la transilion entre la pierre et le metal.

«Ces pièces sont en cuivre; le metal a été obtenu par le trai-

tement de carbonates de cuivre verts et bleus, avec des traces de

sulfure.»

O mineral provinha de um affloramento de filão cuprifero si-

tuado na Sierra dei Lomo de Bas, 2 kilometros ao sul de Para-

zuelos, onde ha trabalhos antigos, que, no entender dos explora-

dores, se podem attribuir aos prehistoricos do sitio.

Na estação appareceu uma informe massa de minério do peso

de 10 kilogrammas, 1 arroba de escorias cupriferas e uns peda-

ços soltos de cobre fundido. A respeito d'estes pedaços dizem os

auctores que bastaria serem batidos com percutor para se obte-

rem instrumentos grosseiros como os que foram achados.

Feita a analyse chimica da massa mineral e das escorias deu

um complexo de curiosas mesclas a sua caprichosa composição

:

Miocrio Escorias

Oxydo de cobre (10 kilogr.) 2r),9;{ 15,32

Oxydo de estanho 0,10 0,06

Oxydo de chumbo 0,60 1,84

Acido arsenioso 1,80 0.25
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Acido anlimoiiioso 0,Gá 0,20

Ouro (vesligios)

Praia (vesligios)

Enxofre (vesligios) - 0,04

Cal 1,67 4,0G

iMagncsia 0,28 0,54

Acido carbónico 8,00

Silica 14,84 10,71

Oxydo de ferro 39,50 56,73

Oxydo de nickel 0,40 0,61

Oxydo de mangancz 6,14 0,34

100,00 100,30

Corresponde: deduzindo 30 para enxofre. . . - 30

100,00

Cobre melallico 20,70 12,24

Estanho 0,08 0,05

Texlo, patr. 213.

Transcrevi esta analyse muito de propósito para mostrar que

nem sempre se deve julgar intencional a liga que muitas vezes

acompanha os artefactos de cobre fundidos n'uma epocha em que

á imperfeição do processo da fusão só se pode attribuir a riqueza

metallica das escorias, assim como á impureza do minério umas

certas percentagens de estanho, de chumbo, antimonio, ferro, etc,

que taes instrumentos com frequência denunciam.

Os auctores notam haver achado algumas incinerações, sup-

pondo que, ao passo que o cobre vae substituindo a pedra, este

fwvo rito funerário começa a supplantar o da inhumação.

Assim succedeu, com eíTeito, em algumas estações; mas em

muito maior escala continuou sempre o da inhumação na penín-

sula hispânica, e comtudo ambos pertencem ao periodo neolithi-

co, como adiante mostrarei. Logo, o rito da incineração não cara-

cterisa epocha posterior á da pedra.

18
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O povo de Píiraziielos, liabituado a procurar as pedras mais

apropriadas ás suas armas e instrumentos de trabalho, não podia

deixar de encontrar os filões de cobre que Lomo de Bas lhe pu-

nha á vista.

Sem duvida alguma os achou e talvez á força de contínuas

tentativas descobriu um meio pratico de obter o cobre de que se

serviu para fazer aquelles sete ponções ou armas bipontagudas, a

que já me referi, a adaga da forma de folha de loureiro e as duas

pontas de frecha triangulares que jaziam entre os seus outros

petrechos.

Somente um ponção denunciou uma fraca percentagem deci-

mal de oxydo de estanho, do mesmo modo que se verificou exis-

tir nos 10 kilogrammas de minério. O mais era de cobre puro.

Tudo aUi é obvio, natural, singelo, e sem porta aberta para

o Oriente. É tudo local e tudo próprio do entendimento, do espi-

rito inventivo e das aptidões que distinguem o homem de todos

os outros viventes.

Que vestígios deixaram em Parazuelos aquelles suppostos

mestres, que da Ásia trouxeram o bronze mamifacturado e ensina-

ram a conhecer e a fabricar o cobre? Naquella estação ninguém

os achou.

A estação de Parazuelos, originariamente neolithica, tinha

pois passado á idade do cobre, explorando o minério local, fun-

dindo e fabricando com elle vários artefactos. Foi a sua ultima

industria. Não chegou a conhecer o bronze. Pertence, portanto, á

idade do cobre.

GuEVA DE MoNTAJú.— Achou-sc um tanto revolvida: entre-

tanto ainda concorreu com umas lascas de silex, um machado po-

lido de diorite, restos de louças e um machado plano de cobre

puro, como o testifica a analyse chimica. Texto, pag. 217.

Se tivesse alli chegado o bronze, os invasores teriam também

aproveitado o machado de cobre. Não está porém provado que o

bronze abicasse áquella estação, e portanto mui acertadamente

os auctores a incluiram na epocha do transição da pedra para a
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primeira idade dos inelaes, acliaiido-llie iiiii artcfaclo de cohie.

sem caraclerislicos de outras epoclias, que [lodessein causar con-

fusão ou suscitar duvidas.

A estação de Cueva de Montajú está pois mui bem classifi-

cada, como mediando entre a ultima idade da pedra e a primeira

idade dos metaes, c ha entre ella e as que já deixei indicadas em

Portugal uma assas similliante conformidade.

Portanto, o primeiro metal manufacturado na peninsula !iis-

panica não foi o bronze, mas o cobre do próprio solo peninsular.

Todos os argumentos, conceitos e subterfúgios em contrario,

ficam consequentemente condemnados como falsos, absurdos e

caducos.

GuEVA DE Lucas.— Está a noroeste e distante 4 kilomelros

de Parazuelos. É um abrigo mortuário sob rocha, onde havia uma

grossa pedra cobrindo uns ossos humanos e um annel melallico

adlierente a um calhao.

O annel não foi analysado. Não havendo bem definidos cara-

cteristicos de epoclia, um simples annel, que não se sabe se é de

cobre ou de bronze, não a pode determinar.

Acima d'aquelle abrigo dizem os auctores haver uns restos

de antigas construcções, onde acharam um machado de diorite.

Quando muito, póde-se simplesmente presumir que taes con-

slrucções, o machado de pedra e o annel metallico representem

a mesma epocha; mas dado o caso que o annel seja de bronze,

a estação não pode ser incluida na epocha de transição, porque

o único metal que as caracterisa é o cobre, tanto em Parazuelos

e Montajú, como em Portugal.

D'este modo nada significa e nada prova senão que pôde per-

tencer á epocha de transição ou a qualquer idade posterior: o

que equivale a declaral-a inclassificável.

E portanto uma estação de epocha duvidosa, que não se pode

incluir no grupo das de transição, nem mesmo em qualquer ou-

tro, sem primeiramente se saber se aquelle enigmático annel é de

cebre ou de bronze.
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Campus.— É uma imporlanlissima estação da idade do bronze,

onde mais duas epochas precedentes eslão peiíeilamenle defini-

das e comprovadas com os seus respeclivos caracterislicos : a da

ultima idade da pedra e a da idade do cobre.

Está portanto inteiramente deslocada e impropriamente ag-

gregada ao grupo das estações da epocha de transição.

D'esta deslocação surgiu logo a confusão e resultaram con-

clusões, que alteram, desvirtuam e confundem a ordem regular

dos successos que regeram as diversas phases da civilisação gra-

dual que foram naturalmente adquirindo os antigos habitantes do

solo peninsular, a contar do periodo neolithico.

Na preliistoria das nações a errada interpretação dos fados

archeologicos de uma determinada estação equivale á alteração

na data de um documento histórico. Dados esles casos, tudo fica

deslocado e anachronico.

Vejam-se pois os fundamentos que me levam a banir da epo-

cha de transição a estação de Campos.

A estampa ix do Álbum dos srs. H. e L. Sirct representa a

perspectiva, a planta e vários deparlimenlos da estação de Cam-

pos.

Este trabalho é habilmente elaborado pelos distinctos enge-

nheiros descobridores d'aquelle centro de complicadas antiguida-

des prehistoricas, mas não, em meu entender, tão nitidamente in-

terpretado e descripto no Texto da sua mui valiosa obra; o que

não se deve attribuir a falta de superior entendimento n aquelles

illuslres escriptores, que mui brilhantemente o manifestam no de-

curso do seu tão complexo e difficil trabalho, mas simplesmente

aos dictames da escola paleoethnologica em que se mostram ra-

dicalmente filiados, escola admiravelmente instituida por grandes

pensadores, a quem a sciencia moderna deve relevantíssimos ser-

viços, porém nascida num tempo e n'uma região em que ainda

então não havia porventura sufficientcs elementos, como hoje ha,

que impedissm a sua rápida propaganda.

Essa escola, (pie tem por pátria a Escandinávia, dividiu as

iiiili^Miid;i(l('s prchisloricns da sua península (Suíícia e Noriieiía),
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da região dinain;ii'(|iicza c da Suissa, cm idade dn pedra, idade

do bronze c idade do ferro. D'es(c modo foi logo adoptada por

muitos sábios de outras nações e mantida até agora, posto que já

mui subdividida por outros sábios nas mencionadas idades, cm

razão de uma serie de posteriores descobrimentos eíTeituados nos

dois Jiemispberios do globo terrestre, e como em obediência ao

illimitado progresso com que o espirito liumano de dia para dia

tem ido enriquecendo e dilatando os borisontes da paleoethnolo-

gia geral.

Os srs. H. e L. Sirel reconheceram duas idades distinctas na

estação de Campos, e cu julgo haver alli mais uma enlre essas

duas.

O meu intuito, entenda-sebem, é simplesmente levar o exame

critico dos factos a uma depurada solução, e de modo algum o de

deprimir uma obra que em mui alto grão tem caplivado a minha

admiração, e que fornece tão positivos subsidios para a definitiva

demonstração de uma idade do cobre na peninsula succedendo á

ultima idade da pedra.

O fado fundamental que me obriga a inscrever a estação de

Campos na idade do bronze e consequentemente a excluil-a da âge

de transition, é a própria manifestação d'esse metal, composto

de cobre e estanho, dentro do perimetro que a circumscreve.

A estampa x do Albwn figura três braceletes de bronze e

fragmentos de outros (n.°^ 18. a 27) achados n'aquella estação.

Para se poderem perceber as condições em que o bronze ma-

nufacturado foi alli descoberto, é mister primeiramente conhecer

o castello prehistorico, cujas plantas i e ii fazem parte da estam-

pa 9."' do Álbum.

O castello de Campos é verdadeiramente admirável, e tanto

que basta apenas observar a planta n para logo se ficar enten-

dendo que não pode ser originariamente neolithico.

Partindo de uma rampa abrupta de rocha íirme e inaccessi-

vel, na orientação de oeste, e fechando contra a mesma rampa a

sua muralha, construída sobre o solo natural com pedra e lodo,

descreve uma figura trapezoidal com torres avançadas nos seus
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tres ângulos, sendo as duas oppostas determinadas por espaços

de plano quasi circular, e a outra, com maior eixo longitudinal,

prolongando-se com extenso eirado proximamente rectangular,

tendo os ângulos externos abatidos em curva convexa. Dentro

d'este perimetro foi construida uma cidadella fechada por outra

volta de muralhas da mesma estructura e configuração, cujos ali-

cerces cortaram um cinzeiro de 20 a 30 centimetros de espessu-

ra, ficando entre as duas linhas de defei^.a uma larga passagem

para os parapeitos externos e torres, ou para a guarnição prom-

ptamente recolher á cidadella quando o ataque de investida con-

seguisse escalar á viva força o primeiro plano fortificado.

Este conjuncto, que melhor se pode perceber com a planta

á vista, representando um bem meditado trabalho estratégico de

architecluramilitar,eum conhecimento notavelmente adiantado na

arte de fortificar e defender um plan'alto habitado contra o cho-

que de arrojadas hostes, não se observa com tal precisão e niti-

dez em estações neolithicas, embora algumas se tenham achado

occupando desfiladeiros bem defendidos pela natureza e guarne^

eidos nos pontos mais fracos por amparos de uma feitura muito

menos complicada.

As ruinas do celebre castello árabe de Alvor, deixando ape-

nas ver um quadrilátero amuralhado, estão muito longe de com-

petir com os conhecimentos de fortificação que revela o castello

prehistorico de Campos, o qual dç modo algum se pode referir á

ultima idade da pedra.

O cinzeiro cortado pelas muralhas da cidadella cobre inte-

ressantes restos de habitação, e portanto viveu alli um povo an-

teriormente á conslrucção d'aquelle extremo refugio central, in-

dubitavelmente de fabrica posterior á edificação do perimetro

externo, cujas muralhas não cortam cinzeiro algum e assentam

sobre a rocha virgem.

Resta agora indagar se esse mais antigo contorno de mura-

lhas torreadas pode ser contemporâneo das habitações sepulta-

das sob espessas camadas de cinza e dos artefactos induslriaes

cpjc n'elhis foram ;icli;id(ts.
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Já se vae percelier que ludo é poslcrior ás liahiliições arra-

sadas, bastando simplesincnlc olhar para a planta n da eslani-

j)a 9.'' do Álbum.

Entre a muraliia da cidadella c a torre e:<tcrna*do norte es-

tão assignalados cinco postes ou esteios de forma circular,

denunciando a configuração rectangular de uma habitação ex-

lincta.

A disposição dos esteios é tal, que se a casa fosse contempo-

rânea da muralha externa, impediria completamente a passagem

para aquella torre e lodos os meios da sua defeza ; o que de

forma alguma se pode imaginar : logo, a casa é anterior á obra

das duas muralhas. Houve, portanto, no plan'alto de Campos

uma antiga população não defendida por castello algum.

Vejamos agora o que continha aquella casa, em que condi-

ções estava e se ha racional concordância no seu conjunclo.

Advirto primeiramente que os auctores julgam ter tido as ca-

sas um pavimento alto sobre o térreo, e assim explicam a abun-

dância de entulhos e duas camadas de cinza que acharam ; a su-

perior attribuem ao incêndio do andar alto, e uma camada de

terra vermelha calcinada pelo fogo ao abatimento do telhado.

D'aqui deduz-se que o outro cinzeiro pertence a um plano

mais baixo, ou que duas vezes a casa alU existente foi incendia-

da, sendo reconstruída sobre os entulhos da primeira.

Os auctores reconheceram a situação que as casas tinham

tido naquella estação pelas covas cylindricas deixadas pelos pos-

tes de madeira, que ligados por travessões amarrados com tamissa

entrançada de esparto, formavam o esqueleto de taes construc-

ções, exteriormente revestidas de muro de pedra e lodo. Os si-

gnaes dos postes são indicados por pequenos circules de côr es-

cura na planta n da estampa Q.'', e os únicos de toda a estação

que permittem perceber qual fora a configuração das casas, ou

pelo menos de uma d'ellas, são os que a dita planta indica á en-

trada da torre do norte.

A respeito d'esles dizem os auctores

:

«... parmi les picux dout nous avons pu determine Toni
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placemenl, six ' étaienl placés prés de renceinte, du côté inté-

rieur. »

Mais adianle acrescentam:

«Nous parlerons mainlenant des objels que les fouilles de

cette maison ont produits.

»

Objectos de pedra.— Dez facas de siiex, uma lamina de schis-

lo, um calbáo de diorite com longa ranhura, duas mós de cereaes,

um pedaço de pequeno gral de mármore branco, e uma conta de

cornalina a l'",50 de profundidade.

Misturando os instrumentos de osso e as louças que colligi-

ram em toda a estação, os auctores não deixam deprebender cla-

ramente o que d'isto liavia n'aquella casa, onde abundavam va-

rias concbas marinbas com um e dois furos e finalmente um ma-

chado plano, seis escopros e cinco ponções bipontagudos de co-

bre, tendo um d'estes cabo de osso.

O modo por que os auctores relacionam os artefactos de

bronze achados na estação, persuade á primeira vista que todos

estivessem n'aquella casa em completa communidade com os de

cobre, os de pedra e a conta de cornalina achada a metro e meio

de profundidade, como se ainda assim podessem provar que alli

o bronze era contemporâneo do cobre ; mas não estavam; apenas

o bracelete n.° 27, como já disse, appareceu isolado na camada

superior de terra vermelha sobre que, no decorrer do tempo, se

formou uma cobertura immosa, e a tão grande distancia da jazida

do cobre, como o leitor poderá verificar olhando simplesmente

para o corte O, dividido em quatro planos c desenhado na estam-

pa 9.^ do Álbum; pois n'essc corte mostra-se que um inslrumento

de cobre existia no fundo do primeiro plano inferior c logo acima

um pedaço de barrote carbonisado; que o segundo, c principal-

mente o terceiro plano abundava em detritos carbonosos, resul-

tantes de acção do fogo, e que a meia altura do plano superior,

\ jilaiila II iiiilica .sdiiiciilc ciiicn |Histc'S.
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onde se manircslou t(;rr:i verm(3l!ia calcinada, é qnc estava o bia-

celelc de bronze, não havendo d'alii para cima senão cnlnllios e

a nova camada de lerra vegetal.

D'cste modo parece-me ficar-se entendendo que aquella jóia

de bronze não pertencia ao pecúlio domestico dos antigos donos

da casa; o que ella unicamente prova é que a estação de Cam-

pos, tantas vezes allumiada pela cliamma devoradora dos incên-

dios, teve a fortuna de ver alvorecer a idade do bronze, em (jue

foi edificada a sua cidadella e mui provavelmente o seu torreado

castello.

Vejamos agora onde c em que condições jaziam os outros

dois braceletes de bronze c os fragmentos de mais alguns. A letra //

indica na estampa 9."\ planta u, o logar do achado ; tudo isso,

com uns bocados de minério de cobre carbonatado, um carvão

enrolado por uma tamissa entrançada de esparto eires mandibn-

las humanas, estava envolto na terra vegetal da camada superfi-

cial ã poucos centimetros de fundura, mostrando com mais esta

prova, que a estação de Campos, embora fosse originariamente

neolithica, já não pertencia a essa idade, nem á do cobre^ mas á

do bronze, em que a sua população parece ter-se extinguido, ou

retirado, visto não se ter descoberto em toda aquella área um

único artefacto da immediata idade do ferro.

Na estação de Campos o bronze é um elemento isolado, que

só se manifesta n'uma camada das mais modernas; a poucos cen-

timetros de profundidade, e quasi á superfície da moderna forma-

ção de terra vegetal, não se achando nunca em contacto com ar-

tefacto algum de cobre ou de pedra, mas apenas com uns peda-

ços de minério de cobre carbonatado e uma tamissa de esparto

carbonisada enrolando um pedaço de pao reduzido a carvão.

O cobre, pelo contrario, apparece em uiveis relativamente

profundos, associado a instrumentos de pedra e a outros artefa-

ctos ncolithicos. Alii vae mais uma prova.

A casa marcada com a letra F, planta i, estampa d^áoAlhum.

continha: 100 ponl;is de frecha de silex geralmente pedunculadas,
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abrangendo j)oréiii outras formas; 200 facas quasi Iodas parti-

das, algumas serras e muitas lascas de silex; 2 placas de diorile

com corte no bordo inferior; 30 pontas de osso manufacturadas,

tendo algumas soíírido a acção do fogo; 4 pequenos machados

de diorite, conchas marinhas; um objecto oblongo de barro com

dois furos em cada extremidade; alguma louça; um grande ma-

chado plano de cobre e quatro ponções do mesmo metal, uns bo-

cados de minério de cobre e dois fragmentos de louça grosseira

com escorias de fundição adherentes.

Esta casa e a da torre do norte mostram um fundo verdadei-

ramente neolithico, a que foi associada a industria manufaclora

do cobre, e que este metal era fundido na própria localidade.

Instituida esta nova industria, a estação passou á idade do

cobre, não obstante continuar a servir-se de muitos instrumentos

de pedra e de osso, assim como de outras substancias, porque

cada um d'esses instrumentos tinha as suas applicações espe-

ciaes, não podendo principalmente alguns de silex ser vantajosa-

mente suppridos por outros de cobre.

Mas estes instrumentos de cobre e de pedra acham-se em ni-

veis reconhecidamente mais antigos do que aquelles em que ap-

pareceu o bronze e nunca associados a este ultimo metal
;
por-

tanto, anteriormente á idade do bronze houve em Campos uma

idade do cobre, succedendo tão intimamente á da pedra lascada

e polida, que não ha ver artefactos de cobre isolados dos cara-

clerislicos d'essa idade.

Ha porém ainda alli uns depósitos que não manifestaram o

minimo artefacto metallico; um d'elles foi a casa C (pi. 9, planta i)

não claramente indicada na estampa n (pi. 9), onde o texto do

Álbum diz lerem-se apenas achado restos carbonisados de um
cesto de esparto contendo grãos reduzidos a carvão, não obstante

dizer-se no texto da obra que «... la maison C était caractérisée

par labondance de pointes en os» (pag. 60); outro é a casa Z>,

cm que appareceram algumas pontas de frecha; a casa // mani-

festou machados polidos, louças e facas de silex (pi. U), e a 6^
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ma d'cssas casas l)ouvessc qualíjucr metal.

Pondo de parle a confusão resultante da brevidade com (jue

os auctores quizeram descrever os logares da sua exploração em

Campos, n'um dos quaes particularisam certos objectos, ao passo

que fallando de outros generalisam a totalidade que d'elles obti-

veram em toda a estação, deduz-se ainda assim: 1.", que a esta-

ção íôra primitivamente occupada [)or uma população neolitbica;

t2.", que esla população explorou, fundiu, fabricou o cobre e o

associou ás armas, instrumentos e utensilios do seu antigo uso;

3.°, que os braceletes de bronze e fragmentos de outros, appare-

cendo dentro daquelle circuito de muralhas, nunca associados ao

cobre nem a caracterislico algum ncolithico, mas isolados em ca-

madas muito mais em contado com a superfície do solo, nenhu-

ma connexão, nenhum vislumbre de contemporaneidade podem

ter tido com os productos daquellas duas anteriores epochas in-

dustriaes, e portanto representam alli a idade do bronze, ultima

phase da existência d'aquelle povo, entre cujos despojos não foi

achado um único artefacto de ferro.

A estação de Campos, quando cessou de existir, pertencia

pois á idade do bronze, e por isso a retiro da idade de transição

em que foi inscripta, porque o bronze em laes condições, nin-

guém pôde provar que tenha alli sido o immediato successor da

industria da pedra, mas demonstradamente o cobre; nem mesmo

contemporâneo da industria do cobre, visto não se ter achado as-

sociado a um qualquer artefacto d'esle metal.

Pouco importa que o rito da incineração não se achasse em

Campos. Isso nada prova. Nenhum rito funerário teve universal-

mente absoluto predomínio desde o periodo neolithico até o fim

do século IV da nossa era, sendo o da incineração mais antigo

que o da inhumação, como provarei, refutando o que até hoje se

tem julgado.

As portas do castello de Campos ficaram pois fechadas com

argolas de bronze. E este o seu indiscutível característico de epo-

cha. Ficou sendo este o seu mudo, mas significativo epitaphio.
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QuRÉNLMA.— Não se pude de modo algum imaginar com que

fuiidamenlo esta estação foi inscripta na— age de tranútíon—
tanto mais por uns escriptores tão distinctos!

Não peide ser! Esta classificação offende todas as regras racio-

nalmente estabelecidas.

Qurénima é capituladamente uma das mais typicas estações

da idade do bronze, que nenhuma relação pode ter com os iní-

cios da metallurgia peninsular.

É pena ver maculada uma obra verdadeiramente valiosa com

uma classificação tão absurda!

Qurénima, dizem os seus interpretes, é uma estação «... ou

on ramasse bon nombre de fragments de poleries et divers objcts

de dates fort différents : quelques uns doivent être attribuées aux

époques romaine et mauresque» (pag. 63).

É com esla prevenção que os auctores nos querem impor os

artefactos de bronze achados em sepulturas rectangulares de

2 Ya metros de comprimento sobre 2 metros de largura e alguns

ossos tostados pelo fogo, como successoras da ultima idade da

pedra ?

Eu também explorei um território de 4:000 a 5:000 kilome-

tros quadrados na região peninsular; mas como não me subor-

dino a escola alguma, nem ambiciono os encómios dos grandes

vultos da escola vigente, em honra da sciencia moderna, que o

meu caracter não me permitle illudir, tenho alealissima franqueza

de declarar a minha mais positiva e absoluta rejeição á entrada

da estação de Qnrcnima na epoclia de transição da pedra para a

primeira da idade dos metaes.

Desenganem-se, de uma vez para sempre, que nunca serão

capazes de mostrar que a naturalissima industria do cobre, des-

coberta pelos homens da ultima idade da pedra, possa alguma

vez parecer coeva da do bronze, que não podia existir, sem se

ter descoberto o estanho, e sem se ter ensaiado o resultado pra-

tico da fusão doestes dois melaes.

Os leitores vão saber o ((U(; continha aquolla sepultura de

2 \/.y moiros de conipriniciilo por 2 inoli'os de largurií.
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Uns ossos humanos em parte (jueimados, dando indícios de

incineração; muitos IV;igmenlos de louras, cujas formas já depu-

radas das rudezas neoiiliiicas, são representadas rja pi. 12 do Ál-

bum, com elegante configuração e bem traçado ornato; oito bra-

celetes de bronze com as extremidades livres, como os de Campos,

de secção oval ou rectangular, podendo os de menor diâmetro ser

argolas de orelha; (jualro anneis redondos de bronze e quatorzc

contas do mesmo metal, outras tantas de calcareo translúcido ou

opaco, rodelas planas com luro no centro e uma grossa conta de

cornalina, fabricada com grande cuidado. Fora da sepultura

achou-se uma agulha metallica.

Nada de instrumentos neolithicos e nada de cobre.

Que digam os homens competentes, se uma estação com taes

caracteristicos pôde ser inscripta na epocha de transição.

As duas seguintes estão no mesmo caso.

Caldero de Mojácar.—No cabeço do outeiro foi explorada

uma sepultura de forma polygonal com 1™,40 de diâmetro, com-

posta de lages e sem cobertura. Manifestou incinerações c ossos

não queimados; o que fez lembrar que havia um rito funerário

para cada sexo, não occorrendo que, n'este caso, nenhum d'es-

ses ritos poderia ser invocado como característico de epocha. Os

vasos cerâmicos d'esta sepultura são similhanles aos de Quréni-

ma (pi. 12, n.° 1) e appareceram associados a onze contas de

calcareo, a uma de cornalina, e aos seguintes artefactos de bronze:

quatro braceletes ovaes, um annel, fragmentos de vários objectos,

dezeseis contas de collar e argolinhas, sendo duas enroladas em
espiral.

Não continha instrumentos neolithicos nem de cobre.

Esta estação, que só na idade do bronze ó licito inscrevel-a,

foi uma das incluídas na idade de transição!

Barranco mondo.— Esta estação, situada a sudoeste e a 4 kilo-

metros de Cuevas, é representada por um cisto quasi quadrado,

tendo 1"\03 de comprimento por 1 metro de largura. Continha
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OSSOS humanos e alguns com signaos de cremação ; urnas, como

as de Caldero, Qurénima e Parazuelos, um bracelete e duas con-

tas de bronze, e outras duas contas de calcareo translúcido.

Não se lhe achou instrumento algum de pedra nem de cobre,

e todavia foi incluida na idade de transição!

Agora dizem os auctores, que antes de tirarem dos factos

precedentes as suas conclusões, querem mostrar a contempora-

neidade dos jazigos de Parazuelos e de Campos com as sepultu-

ras descriptas n'este capitulo, e formulam os seguintes reparos

:

1.° Que em Parazuelos os ossos eram incinerados em urnas

tapadas e depostos em cists.

2.° Que em Campos o rito era o da inhumação e aos sepul-

tados deviam pertencer os braceletes de bronze.

3,° Que fora das sepulturas de Parazuelos appareceram duas

contas de calcareo e fora das de Campos uma de cornalina; que

alem d'isto sahem que estas duas estações datam da epocha da

introducção do metal; que n'uma habitação de Campos acharam

um bracelete de bronze com a mesma forma dos que havia numa
sepultura; e que se estas duas estações parecem á primeira vista

de diversas epochas, as sepulturas de Qurénima e Caldero dão a

ehave d'este mysterio.

4.° Que as sepulturas de Qurénima e Caldero têem os cara-

cteres essenciaes das de Parazuelos e Campos e que os objectos

achados nas casas doestes dois sitios tiram todas as duvidas, pois:

5.° Em Qurénima e Caldero se acham os dois ritos reunidos:

urnas cinerarias como em Parazuelos; cadáveres inhumados como

em Campos; os braceletes ovaes de bronze como os de Campos;

contas de calcare* da mesma forma que as de Parazuelos; con-

tas de cornalina como as do Campos.

6." Que as 4:000 conlas, que colligiram, são de substancias

brandas de fácil perforação, e que as de cornalina, Iodas da mes-

ma forma, só appareceram em Campos, Qurénima e Caldero.

7." Que a forma oval dos braceletes caraclerisa as oslaçõos

de transição.

Que a conclusão de tudo islo é que com a metallurííia appa-
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receu a incineração de uma parto dos mortos, sendo os outros

inhumados com as suas melhores alfaias, como nos tempos ante-

riores.

Que em Parazuelos só se acham restos de incinerações e em

Campos ossos não queimados, ao passo que em Qurénima e Cal-

dero apparecem ao mesmo tempo os dois ritos funerários dei-

xando suppor que se queimava o homem e enterrava a mulher

com as suas jóias, como já o tinham com[)rehendido o sr. Keller

e o sr. marquez de Nadaillac.

Expendidas todas estas reflexões, concluem do seguinte

modo

:

«Constalons eníin le fait le plus grave que révèle cette étude

sur les stations apparlenant aux premiers lemps de la mélallur-

gie: c'est que le bronze, alliage de cuivre et d'étain, metal com-

plexe, indiquant une connaissance déjà approfondie des procedes

métallurgiques, est sur le sol de notre province aussi ancien que

le premier cuivre.

»

E espantoso tudo isto 1

Nem esta conclusão se deduz legitimamente dos principios

estabelecidos, nem estes podem ter a significação que lhes é at-

tribuida.

Para isto melhor se perceber, veja-se a serie de absurdos que

em seguida vou mostrar.

Se os auctores, apoiados na opinião do sr. Keller e do sr. mar-

quez de Nadaillac, admittem que, se em Qurénima e Galdero appa-

receram reunidos os ritos funerários da incineração e inhumação

è porque os cadáveres dos homens eram queimados e os das mídhe-

res enterrados, e que estas duas estações explicam e resolvem a

singular circumstancia de não haver inhumações em Parazuelos

nem incinerações em Campos; a única consequência lógica que se

pode derivar do exclusivo uso de cada um d'esses ritos para cada

sexo, é (jue em Parazuelos somente morriam homens, e que o

castello de Campos era exclusivamente habitado e defendido
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por mulheres, vislo não haver alli uma única sepuHura de ho-

mem. .

.

Ora esla consequência, genuinamente lógica, produz ainda

uns assaz graciosos corollarios

:

1.° Que a falta de mulheres em Parazuelos e a falta de ho-

mens em Campos, graças á Providencia, não foi sentida em Quré-

nima nem em Caldero.

2." Que tendo apparecido contas de cornalina e braceletes de

bronze em Campos, onde não havia homens, eram estas jóias usa-

das peias mulheres, assim como em Qurénima e Caldero, onde

também se encontraram.

3.° Que as contas de calcareo achadas em Parazuelos, onde

não havia mídhei^es, eram alli, assim como em Qurénima e Calde-

ro, evidentemente usadas pelos homens; o que também deixa ver

que n aquellas três estações havia casquilhos de muito bom gosto.

4.° Que, finalmente, não havendo homens em Campos, visto

não ter alli apparecido uma única incineração, o castello deve ter

sido construido por mulheres ou tomado á viva força por uma

hoste guerreira do sexo feminino, podendo-se attribuir esta proeza

ás heroinas de Parazuelos, onde não ficou signal de nenhuma, c

que tendo ellas tomado o castello, enviassem os seus prisioneiros

de guerra a occupar Parazuelos, por isso que em Campos só ha

sepulturas com inhumações!

Taes principios, taes consequências!

Os absurdos são evidentes!

E d'onde provém tudo isto?

Creio que todos os leitores já o terão percebido.

Os auctores exploraram trinta e nove estações, e entenderam

que deveriam repartil-as em três grupos— age ncoliíhiqne, age de

íransition c âge du metal.

Já vimos que no primeiro, tendo incluido dezeseis, somente

dez podem ser admitlidas, sendo uma das outras de idade duvi-

dosa, passando duas para a idade de cobre c duas para a de

Iransição.

Que no segimdo jjinipo só uma, a doMontiijú, pode ficar, por-
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(juc uma cslarão ò tl(! cpoclia duvidosa, onlra 6 ila idade do co-

bre e (|ualro da idade do bronze!

Já se vê que, n'esla distribuirão, ludo foi abcrado e deslo-

cado.
•

E d'isto, pois, ({ue provém Ioda a confusão e todo o erro na

classificação. Portanto, as conclusões são nullas, e nada valem.

Já se viu que o cobre foi o único melai (|ue nas estações mais

antigas se achou associado á pedra manufacturada, e nunca o bron-

ze; se no capitulo seguinte o bronze apparece com o cobre e a

pedra, é porque veiu depois, mas com tão minguada acção, que

nunca pôde supplantar o cobre nem a pedra, mostrando assim a

todos os entendimentos despreoccupados representar a ultima

phase da vida de um povo que nunca o tinha conhecido nos dias

da sua prosperidade.

O bronze não foi portanto contemporâneo do primeiro cobre

trabalhado na Peninsula hispânica, mas simplesmente um succes-

sor, nem sempre afortunado, da industria metallifera, representada

pelo cobre, descoberta, emprehendida e posta por obra pelas po-

pulações neolithicas que occuparam este ultimo departamento do

Occidente!

Vamos ao ultimo grupo, ã'je du metal, como lhe chamam os

auctores.

Não corre porém este melhor trajecto que o antecedente, se-

gundo penso. Os leitores o dirão, quando quizerem expender os

seus conceitos.

Age du metal

Este grupo começa por uma epigraphe verdadeiramente vaga

e sem significação especial. «Lage du metal» parecerá restrin-

gir-se a um determinado metal, a que foi associada a vida de

uma nacionalidade que se extinguiu, deixanc^o-o como derradeira

prova da sua existência n'um tracto da região peninsular. Começa

porém a epigraphe por ser falsa, porque tudo quanto se vae ver

sob o dominio de uma idade melallurgica, representa nas phases

19
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iJa civilisação de um povo a industria de muitos metaes, que cer-

tamente não Ibram contemporâneos no descobrimento e na fabri-

cação.

São dezeseis as estações d'este grup5: Fuente Vermeja, Lo-

garico Viejo, Ifrc, Anchuras, Zapata, La Roca, La Sinuela, La Bas-

tida, San Miguel, Cerro dei Moro, Cabezo de las Piedras, Cabezo

Largo, Argar, Galas, Cabezo dei Oficio e Fuente Álamo.

PuENTE Vermeja.— Manifestou restos de limitada população,

destruida pelo fogo, a 3 kilomelros de Gcriindia. Nos entulhos re-

sultantes das habitações queimadas appareceram duas pequenas

lascas de silex, sendo uma denteada, um fragmento de machado

de diorite, muitos calhaos de schisto, uns arredondados e outros

oblongos, parcialmente picados como se tivessem sido trituradores

de minério ; três placas estreitas de schisto, uma com um íuro em

cada extremidade, outra com um só não concluido c uma metade

com dois.

Occorreu aos auctores que poderiam ter sido pedras de amo-

lar. A mim não me parece que tal uso tivessem tido; declaro sim-

plesmente não saber para que serviram. Appareceram mais duas

com entalhos latcraes, sendo uma achatada e a outra arredonda-

da; muitas mós de pedra nas casas A, E, F; um fragmento de

osso manufacturado; muitas conchas com furos; um peso ellipsoi-

dal de barro com dois furos alinhados em cada extremidade;

louça bem fabricada, de varias formas, c de côr mais ou menos

vermelha ou escura.

O único metal manufacturado, que os exploradores descobri-

ram, foi o cobre, fornecendo um estylete, um ponção, um objecta

de fónna similhante á de um alfinete de cabeça, e uma boa adaga

de folha achatada e delgada com dois orificios na base.

Havia só quatrct sepulturas, duas destruidas c duas intactas,

formadas de lagcs de grés micaceo com O'",80 a 1°*,50 de com-

pi imenio, 0"',54- a 0",Ô5 de largura e 0"',GO a 0'",80 <lc fundu-

ra, Iodas cheias de terra. A de n." I conlinha poucos ossos e a



^01

•

adaga do cobro, o a do ii." 2 uns podaros do ussos compridos,

parlo do mna in;uidiljula o fnigmoiUos do louças.

Fíillando [)ois os inslrumoiilos mais lypicos da ullima idade

da podra; iiavcndo nolavol dosorivolviínorilo na iiiduslria cerâmi-

ca; sendo o cobre o único melai (jue se manifoslou, e appare-

cendo a adaga com dois orifícios para a cravação, como signal de

que os cnlalhos lateracs para o encabamcnlo já não eram usa-

dos; a estação do Fuonle Vermeja não podo deixar de ser in-

cluida na idade do cobre; pois embora alli eslivesse em uso o

rito da inliumação, pouco importa isso, sabendo-se, como já mos-

trei, que o da incineração não leve al)solulo predominio no lerri-

torio peninsular, c que ambos já existiam na ullima idado da

podra.

LuGARico ViEjo.—'Como se vae ver, esla estação pertence á

idade do cobre, e fica dislanle de Fucnto Vermeja, uns 800 me-

lros. Occupa no cimo do uma collina o espaço de 1 hectare, de-

fendido por muros e rochas naluraes, sem comtudo esta fortifica-

ção poder comparar-se com o famoso castello de Campos. Appa-

receram restos de uma casa de habitação e doze sepulturas. A
casa foi deslruida por um incêndio, e nunca mais reconstruida,

porque de idade prehistorica mais adiantada não se viu alli indi-

cio algum.

A PI. 15 do Álbum mostra a perspectiva e a planta d'esta

ainda ha pouco ignorada estação, descri pta no Texte (pag. 77

a 83).

Os exploradores acharam no logar da casa quinze serras de

silex, uma bem trabalhada placa de schisto duro compacto, uma

rodella de schisto furada no centro, cinco m(')s de micaschisto ro-

deadas de cinzas, quatro vasos grandes de barro cozido, arrima-

mados a uma parede, conlí^ndo trigo, cevada e farinha pisada em

estado de carbonisação; urnas não ainda feitas a torno, mas de

boa lorma, e com ornatos até meio bojo, cm que apparecem filei-

ras de tiiangulos como as das placas de schisto de Portugal.

Na mesma casa havia lambem outros sjeneros alimenticios^
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carboiíisados, que [)ai'e('e lerem eslado em ceslos de csparlo, laos

como legumes, bolotas e outros tVuctos, e no mesmo estado con-

servavam as suas formas algumas íolliagens, ílores e insectos. No

chão estava.uma pia feita com duas mós, pedras e cimento de

lodo, contendo argilla endurecida e pesos da mesma argilla crua

com alguns furos.

Com tudo isto eslava também um poncão e um escopro de

cobre, não havendo nenhum outro artefacto metallico.

Fora da casa e dispersos na estação colligiram os explorado-

res doze serras e lascas de silex, quatro placas de schisto alon-

gadas e retrahidas nos lados em curvas symetricas, com furos

nas extremidades; um disco de schisto furado no centro, um fra-

gmento de machado de diorite, umas pontas de osso manufactu-

i'adas, dois botões de marfim, um da forma de pyramide cónica

e o outro de pyramide tetraedrica, uma extremidade de esgalha

de veado apparelhada na ponia, pedaços de lodo endurecido com

impressões de folhas vegetaes e de cannas e muilos fragmentos

de louças diversas, um com o bordo superior apertado em bico

de galhela, ouiro com o bello ornato dos triângulos enfileirados,

e mais um com residuos de escorias metallicas, como prova de

fundição local; pois em todas estas cousas appareceram também

alguns ponções e um perfeito dardo de cobre.

Os enterramentos eram feitos em sepulturas excavadas e ro-

deadas de pedras, sendo os cadáveres dobrados pelas articula-

ções dos fémures: uma tinha dois esqueletos cobertos de terra,

cujos ossos se desfizeram em pó. N'esta não havia característicos

neolithicos, mas simplesmente um ponção e uma adaga de cobre

com um s() orifício iia base occu[)ada ainda pela cavilha.

A sepultura n.*" 4 tinha só um })onção de cobre. No cimo do

monliculo, entre pedras f|ue parece tqrem sido de sepuhura, ap-

pareceu uma famosa adaga de cobre com duas cravações na base,

conservando ainda as cavilhas: é achatada- n'um lado e no outro

desengrossa gradualmente em duas facetas e forma gumes lale-

raes convergindo até á ponta, A base leiniiiia em cuiva convexa
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c niosíra o siiínul do cncabainoiílo. Modo ()"',2C.'i do compj-inionlo

o na máxima largura iníorior O'",072.

A sepulUira n.° 10 aclion-sc já revolvida ifiiina pequena ca-

vorna da vorlenio orionlal, fjuo lem duas enlradas. Continha um

liumerus aberto na cavidade olecraniana e incrustado de dendri-

Ics de manganoz; uma faca de silex, um canino de javali com

signaes de Iraliallio, uma concha furada o um inacliado plano de

cohie (V\. 10. n." 10), que parece ler sido moldado por outro de

[)edra. Texte, [)ag. 82.

As sepulturas n.'" U o 12 estava[n i/outra caverna em a

rampa de sueste. Na teira, (jue as enchia, appareceraui algmis os-

sos, um ponção e um puidial de cobre com três cravações.

Nada mais consla tor-so alli encontrado.

Notam os auctoros importantes diííerenças entre Fuenle Ver-

meja, Lugarico Viejo, Campos e Parazuelos, mas consideram-n'as

como sendo derivadas de um maior progresso em Fuenle e Luga-

rico, onde o metal linha melhor aproveitamento; pois as facas e

adagas que cm Parazuelos serviam sem encabamentos ou enta-

ladas e seguras n'um cabo fendido, passaram a ter orilicios de

cravação, e a um typo mais racional os dardos que em Parazue-

los eram triangulares, não conservando a mesma forma senão os

ponções e os machados de cobre.

Observam, porém, que a idéa de defender os logares povoa-

dos, como já se viu exemplificada em (lampos, é ainda mais pa-

lenle em Fuenle e Lugarico, onde o modo do construir é todavia

o mesmo, assim como igual o tecido do esparto e o uso das con-

chas furadas, comquanlo a industria cerâmica se mostre mais

ampliada.

Não descrevendo senão cinco das doze sepulturas que acha-

ram, dizem ser alli dominante o rito da inhumação no povoado

e nas cavernas, tendo já desapparecido o da incineração, assim

como as contas de cornalina, os braceletes e contas de bronze da

epocha anterior; o de tudo isto concluem ser patente a evolução

de um mesmo povo, cujas origens dizem ter mostrado; e notam'

que todos os progressos precedentemente realisados licaram iiHi •
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adquiridos
;
que lodos os instrumentos usados na cpoclia neoli-

tliica se transformaram, passando a novas formas mais adaptadas

ao emprego do metal; e que,. finalmente, dois fados tomam alli

uma feição caracteristica, a volta ao rito da inliumarão, e o da

defeza sempre bem cuidada contra um inimigo que devera ser

poderoso. Texte, pag. 83.

Quanto a mim, talvez por estar mais distante de Lugarico

Viejo, vejo algumas cousas de um modo inteiramente diverso.

Não observo nas plantas dos togares defendidos nenhuma

fortificação que possa competir com o castello de Campos, que,

em relação aos tempos prehistoricos, julgo ser obra de admirável

archítectura militar, muito superior a todas as outras, e ainda á

de Liceia, que Carlos Ribeiro descobriu perto de Barcarena K

Observo lambem que nenhuma admiração deve causar o sen-

sível desenvolvimento notado na cerâmica» por isso que a própria

industria manufactora do cobre, sendo muito mais moderna, já

tinha subsliluido os entalhos lateraes nas facas, lanças e adagas

por orifícios de cravação, que ao mesmo tempo exigiam muita

aptidão para se poderem abrir e para a fabricação de cavilhas

apropriadas, assim como especial habilidade para com grosseiros

percutores de pedra chegarem a ser firmemente rebatidas nos

dois lados do cabo.

Observo igualmente, que não houve alli volta alguma ao rito

da inhumação, mas a continuação d'esse rito desde o periodo neo-

lilhico, e que se a incineração não se manifestou nas sepulturas,

como succedeu n'outras eslações, foi simplesmente porque não

chegou a ser adoptada por aquelle povo, que preferiu manter as

crenças e tradições da sua origem, não querendo reduzir a cin-

zas os parentes e os amigos, que cessavam de ser companheiros

na vida, embora na mesma epocha já existisse a pratica da cre-

mação dos mortos, como adiante mostrarei.

Observo ainda, que se os artefactos metallicos iam substi-

' Carlos Ribeiro, Nolicia de algumas eslações e monumcnlos prehistoricos. 1878.
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luindo os prcccdcniemoiílc usados, ó porque a l(!Í do progresso,

(jue sempre regeu os destinos humanos, linha insliluido sohre as

rudezas de uma cahimilosa situarão (pie reduziu os homens a fa-

bricar armas e instrumentos de pedra, uma nova industria (jue

melhorava o presente e dilatava os horisontcs futuros; e essa in-

dustria era a do melai, o metal era exclusivamente o cobre, o

portanto o cobre determinava uma [)hase, uma id^ide, ou uma

epocha nos annaes da humanidade.

Observo, finalmente, que todo o escriplor, digno d'esle no-

me, que ousar retirar a estação de Liigarico Viejo da idade do

cobre, já tão comprovada na peninsula hispânica, precisa ainda

estudar uns trinta ainios [)ara saber como deve exercei" a critica

paleoethnologica.

Ifue. — E uma estarão da idade do bronze. Distante uns 3

kilomelros a nordeste de Parazuelos, está siluada sobre uma lo*-

cha calcarea e cavernosa, cujas grutas foram utilisadas em tem-

pos prehisloricos para liabitação e deposito mortuário.

No planalto tinha um grupo de casas sem ligação de conli-

guidade com outros dois, figurados na pi. 17, planta n, nem com

o que se vê representado na planta ni. Em algumas casas julgam

os auctores ter havido andares e visto uns restos de escada.

N'uma d'ellas as paredes convergiam com sensível inclinação,

talvez para facilitar a cobertura.

Apparcceu também uma construcção hemicicular, que se diz

ter sido forno de cozer pão e louça. Não obstante os seus muros

de defeza, tudo alli foi destruido pelo fogo, sem ficar um signal

que permitlisse reconhecer-se o incendiário; o que deixa presu-

mir que os povos visinhos de Ifre, como eram os de Cueva de los

Toyos, de Montajú, de Ahumada, de Lucas, de Zapata, de Para-

zuelos c Pelcheles, não viviam em boa paz, e que uma das suas

mais tremendas armas de guerra fora o incêndio
;
pois não se po-

dem attribuir os incêndios que destrui ram todos aquelles povos a

um inimigo estrangeiro, que desembarcasse perlo do rio, ou se-

guisse rio acima, sem que ao seu encontro saíssem a combatel-o
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OS h;ibilaiiles d"iU(uelles visinhos logarcs, se eiUie ellcs houvesse

algum pado de alliança em vez de ódios e mutuas vindictas, tal-

vez provenientes da cubiçosa concorrência aos aftlorados filões

cupriferos da Sierra de Lomo de Bas, largamente explorados pe-

los habitantes de Parazuelos, que os tinliam a 2 kilomelros de

distancia, e mui provavelmente pelos de Zapata, que também es-

tavam próximos da mina e eram os mais ricos d'aquelle grupo de

populações, sendo entre elles os únicos que chegaram a receber

a prata nativa de Hcrrerias, não obstante este jazigo lhes ficar a

mais de 40 kilometros de distancia.

Apparecendo em Ifre muitas serras de silex, occorreu que

teriam servido para destacar dos objectos fundidos as excrescên-

cias inúteis, e dividir as chapas de cobre em estreitas laminas,

que o percutor em seguida preparava para a fabricação dos bra-

celetes, dos brincos de orelha e das cavilhas de cravação.

Nas casas poucos mais objectos de pedra appareceram; ape-

nas umas laminas de schisto arredondadas com um até quatro

furos c um machado polido de diorite juntamente com alguns

punhaes de osso e conchas furadas. Em compensação, a oíTicina

cerâmica manifestou apreciáveis variantes das formas primitivas

e alguns typos novos, sobresaíndo pela sua elegante configuração

uma taça da forma de cálice, como a que já tinha sido achada na

estação da Pernera \ mas que D. Manuel de Gorígora primeiro

que ninguém linha descoberto em Caniles, provincia de Granada,

e em Alcudia, perlo de Guadix.

Relativamente a artefactos metallicos, dizem os andores que

nas casas nenhum de bronze foi achado, mas simplesmente dois

machados planos de cobre do typo que julgam local; duas pon-

' A apparição de um tal ai-tolado na Pernera era (iiiaiito bastaVa parii nâo se ter

incluído aquella estação no periodo ncolitliico, e tanto mais aconipanliado dcumannci
metallico; pois já eram conhecidas as condições em que D. Maimel de Gonsora as li-

ntia achado em Alcudia, perlo de (iuadix, c na .villa de Caniles, acompanhadas sempre

de louças de formas não neolitiiicas (; esta ullima dentro de uma csphcra de chumbo,

contendo a ossada de um coclln). Veja-se a nl)ra do sr. Gongora — AiiUnualadcs preliis-

Inricasdc Andaluria, jiag-. Ill a IK!, lii:-. l-íOc IV2.
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tas de írcclui, uma da forma 'de folha vegetal e a outra similhante

ás de silex pedunculadas; um pequeno serrote eom orifício

ri'uma exlremidade, parecido com oulro de Niebla, existente no

Brilisli Museum; uns punhaes partidos e reunidos para a refun-

dição, c um pedaço informe de cobre.

Das únicas seis sepulturas encontradas só duas tinham obje-

ctos metallicos: acima da de n.° 1 havia um mnchado plano de

cobre e na de n." 3 quatro argolas de orelha, ladeando um cra-

neo partido, feitas de fio de bronze enrolado; mas que, sendo ana-

lysadas, apenas accusaram j ,83 por cento de estanho, percenta-

gem diminutíssima, (|ue não constitue o bronze propriamente

dito dos instrumentos prehistoricos, e muito menos a tão curta

distancia como está Ifre dos filões cupriferos de Lomo de Bas,

cujo minério manifestou na sua composição natural a existência

do estanho, assim como, depois de fundido, as próprias escorias

ainda o continham em quantidade de 0,0G por cento. Texte,

pag. 213.

Para peior, a dita sepultura n.° 3 estava á flor do chão, fora

da casa, ao lado de uma muralha e sobre a saliência da rocha,

sem outros caracteristicos, e perlo da de n.° 4, onde só havia

uma pequena urna, podendo assim pertencer a qualquer pliase

da exislencia d'aquelle povo, que certamente era alli muito mais

antigo do que as taes argolas de orelha, e do (jue aquelles dois

jazigos.

A sepultura n.*' 5 também não ficou sendo critério de epocha,

por haver fornecido uma urna com gravura no fundo em forma de

cruz, porque este ornato, já figurado n"uma das bellissimas louças

das grutas de Palmella, tem apparecido em estações de epochas

posteriores.

• As únicas sepulturas que parecem menos antigas,- são aquel-

las que continham cadáveres dobrados pelas articulações dos fé-

mures, mettidos em grandes talhas de barro.

No quadro m das analyses chimicas (Texle, pag. 218 e 219)

indicam porém os auclores uma faca, um ponteiro e um bracelete

de bronze, que dizem ser de Ifre. Com taes [)rovas á vista, nada
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mais era preciso para se íicar enlcndendo que aqaella cslaçào

tinlia atlingido, mas não ullrapassado a idade do bronze.

Anchuras.— É uma estação da idade do cobre, situada pro-

ximamente ao norte e distante umas 5 léguas métricas de Zapata.

Occupa isoladamente um planalto no flanco esquerdo de um af-

fluenle do rio de Lorca, onde ainda conserva restos do seu antigo

muro de deíeza. Perto da cumiada tem um poço de 10 metros

de fundura, que a tradição aponta como entrada de antiga mina

existente no interior da montanha.

Poucos artefactos de pedra foram achados; as cxcavações

apenas forneceram algumas serras de silex e de calcedonia, um

núcleo de silex oolilhico próprio da região, um pequeno crystal

de quartzo vermelho, um calhao furado, uma pedra com furos em

cada extremidade, que os descobridores julgam ter servido de

amolar (como se taes pedras devessem ser furadas), uma pedra

de grés com cavidade no centro, outra com longa ranhura, pe-

dras de moer e um molde para a fundição de barras metallicas

rectangulares.

Com isto appareceram seis pontas de osso manufacturadas,

muitos ossos de animaes, conchas do mar e abundantes cacos de

louça grosseira.

De metal só havia uma ponta achatada, um fragmento de ar-

gola de secção quadrangular, e uns pedaços de minério de cobre,

deixando entender que era alli tratado e fundido, visto ter-se

achado um molde de fundidor, um poço que a tradição indica

como entrada de mina, uma pedra com cavidade e pedras de moer,

que podem ter servido na preparação do minério, e serras de si-

lex, de que carecia o fabricante de artefactos de cobre.

Os exploradores não encontraram sepultura alguma, ncmves-

tigios de incineração, e por isso é provável (jue o campo mor-

tuário não fosse descoberto ou que já estivesse completamente

arrazado.

Do periodo neolithico faliam os mais typicos caracteristicos c

d;i i<l;id(' do bronze nenhum se manifeslou: tendo pois em vista
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os já referidos indícios de uma industria inelallurgica iocal, con-

sidero a eslação de Anchuras como re[)resenlante da idade do

cobre e exlincla n'essa mesma idade.

Zapata.— É uma estação originariamente neolilhica, que pa-

rece ter-sc dilatado por toda a idade do cobre sem cliegar a at-

lingir a idade do bronze.

A oeste de Ifre uns 5 kilometros, a noroeste de Parazuelos

quasi outro tanto, e tendo a leste a Cueva de Lucas, de (jue dista

menos de Vg kilometro, está situada sobre escarpada collina en-

tre uma cadeia de cavernosos outeiros de formação calcarea.

Largos vestigios de incêndio no alto da collina deixam, presumir

que fora aquelle o logar mais habitado e também o preferido

para abrigo dos mortos, como o indicam muitas sepulturas.

Tendo-se em vista os inslrumentos de pedra encontrados fora

dos jazigos, parece aquella estação haver começado a existir

n'uma phase já adiantada da ultima idade da pedra, sendo então

os seus habitantes mui provavelmente attrahidos pela riqueza mi-

neral dos próximos filões cupriferos de Lomo de Bas.

Os distinctos exploradores acharam nas excavações do terreno

muitos fragmentos de facas, serras c abundantes lascas de silex,

quatro machados polidos de diorite, um percutor com sulco cir-

cumdante, similhante aos das minas de Cerro Muriano, outros

percutores não sulcados, pedras compridas, amoladores, duas

rodellas de schisto e outra de barro cozido com furo central (tal-

vez cabeças de fuso de fiar), muitos pesos de barro com furo

n'uma extremidade, geralmente attribuidos ao mister da tecela-

gem, muitos ossos pontagudos e conchas do mar intencionalmente

furadas.

Se mais nada tivesse apparecido, este conjuncto somente po-

deria referir-se aos últimos tempos neolithicos.

A industria cerâmica em Zapata corria porém adiantada e já

liberta das rudezas primitivas. Os olleiros fabricavam amplas ta-

lhas para a inhumação dos cadáveres, grandes urnas e outras va-

zilhas de menos porte, colheres de barro e umas taças da forma
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de cálice com apurado trabalho, tendo uma d'ellas no fundo um

ornato de sulco? liniares repartidos em três feixes equidistantes.

Os exploradores encontraram tiinta c oito sepulturas, c não

viram vestígio algum de incineração. Em todas era constante o

rito da inhumação, embora com algumas variantes na forma do

encerramento dos cadáveres.

A incineração não foi pois usada pelos habitantes de Zapata,

e portanto a inhumação não representa, como se tem pretendido,

o imaginário retrocesso, tantas vezes affirmado, aiO uso prmiíivo,

mas a sua não interrompida continuação.

Os cadáveres eram sepultados em pequenos recessos natu-

raes, em fendas de rocha rodeadas de pedras, em cavernas arti-

ficiaes formadas de lages ou com mistura de empedrado, e em

talhas de barro, tapadas com grandes lages do pouca grossura,

ora estendidos ora dobrados pelas articulações das pernas, e

acompanhados de ornatos, de armas, instrumentos, louças e ali-

mentos, como o indicam os ossos de animaes que quasi sempre

se acliam em taes abrigos mortuários.

Em trinta e oito sepulturas somente dez manifestaram estes

caracteristicos, porque as outras vinte e oito eram cisls, ou cai-

xas formadas com seis lages toscas de grés ou de schisto, medindo

0'",55 a 0"\70 por 0™,55^ e de fundura 0'",30 a 0'",50, umas

com poucos ossos quasi desfeitos c outras sem cousa alguma ; o

que deixa perceber que havia alli enterramentos respectivos a

duas epochas em qu.c o rito da incineração não foi usado, mas o

da inhumação e o da exhumação.

Direi agora em breves termos o (pie continham os dez jazi-

gos que os andores deixaram descriptos.

Sepultura n.° í— Cavidade natural de rocha com ossos de

um cadáver, que fôi-a dobrado pelas articulações dos fémures, e

uma adaga de cobre ou bronze * com quati"0 cavilhas de prata.

'
l5 para scíitir f|ue os auclorcs, tciulo sido tão cuidadosos cm aiialyscs cliiiincas,

não aiiajysasscm os metacs (l(> certas cslações. No quadro in das aiialyscs (pag. 218 o

2lít) apenas li^^nrani trcs oitjcrios de Zapata, uma laca, uni escopro c uma cavilha de
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uma uma, c um aiiiicl de praia.

N." 4. — Urna esmagada com dois vasos de barro c Ires an-

neis de praia.

N." 8.— Urna parlida com um bracelete de cobrií ou bron-

ze', quatro argolas de orellia, duas de cobre e duas de praia,

conlas de osso c uma concha furada.

N." 11.— Urna quebrada, cofii uma laça de barro c uma

adaga de metal * com Ires cavilhas de prata.

N." 18.— Abrigo preparado com uma grossa pedra, onde

uma urna esmagada continha ossos já reduzidos a pó.

N.° 23.— Grande talha quebrada com restos de ossos quasi

deslruidos e um ponção de metal^.

N." 30.— Urna parlida com restos de um pequeno esqueleto

e duas argolas ou brincos de prata.

N.° 3G.— Urna (juebrada, com uma adaga de imtaí^ sem

oriíicios.

N." 37.— Sepultura formada com cinco lages de grés, me-

dindo 0'",80 por 0'",5"2 e O'",55 de fundura. Continha um esque-

leto deslruido e dois machados de pedra, que os auctores julgam

ter allí entrado accidentalmente, pensando eu o contrario, por-

que já os tenho achado em taes sepulturas.

Os auctores tiram estas conclusões: que é contemporânea

de Ifre a estação de Zapala
;
que é similhanle a elevada situação

de ambas, defendida em muitos pontos pela natureza e por con-

slrucções de arte n'outros logares
;
que são lambem similhanlcs

as armas, ulénsilios, louças e o costume de enterrar os mortos

perto das casas o no solo d'ellas, comquanto não fosse geral, por-

que ha outras sepulturas fora das casas; mas que differem em

cobre som mescla alguma de estanho, l.imitando-se a dizer que um determinado arte-

facto O de cohre onoronze. impedem d'esle modo algumas conclusões, a que o leitor

em vários casos poderia chegar. Em estudos d'csta ordem, e quando Ião gravemente

se nega a idade do cobre, conviria não dei.xar duvidas aos que impugnam uma tal asser-

ção. O referido quadro das analyses não indica bronze algum cm Zapala.

' IJcni. Vide a nota antecedente.
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não ter apparecido prata alguma em líre, ao passo que em Za-

pata entre treze adornos metallicos oito eram de prata e d'esle

metal as cavillias de duas das seis adagas que appareceram.

Eu não vejo aqui conclusões, mas simplesmente a compara- •

ção das duas ditas estações.

Occorrem-me porém vários reparos, que me parece poderem

ter uma concludente significação.

Note-se que nem a tabeliã ni das analyses chimicas (pag. 218

a 219), nem o texto descriptivo (pag. 106) indica um único ob-

jecto de bronze em Zapata, e que nas vinte e sete primeiras es-

tações já mencionadas não se encontrou um único artefacto de

prata, contando eu n este numero, segundo a minha classificação,

dez neolithicas, três da epocha de transição, seis da idade do co-

bre, seis da idade do bronze e duas de idade duvidosa.

Em seis estações da idade do bronze não havia pois o míni-

mo rumor de prata, nem mesmo em Ifre, que se diz ser estação

contemporânea de Zapata; foi em Zapata, onde havia onze in-

strumentos de cobre, sem um único signal de bronze, que appa-

receram oito artefactos de prata e com cavilhas d'este metal duas

adagas de cobre.

Note-se também, que sendo trinta e oito as sepulturas, so-

mente em seis, onde os cadáveres eram meltidos em grandes ta-

lhas de barro, havia artefactos de prata associados a outros de

cobre, mostrando assim que o uso de taes urnas funerárias era

lima innovação companheira da industria manufactora da prata,

industria que n'aquella estação marcava uma phasc em que o co-

bre, independentemente do bronze, ainda tinha exclusivo predo-

mínio; d'onde se concluo que a industria metallurgica da prata,

não manifestada nas seis estações da idade do bronze, nem nas

seis da idade do cobre, onde também não se encontraram as

grandes talhas funerárias, deve pertencer ao fim da idade do co-

bre, assim como toda a louça de mais apurado lavor, e conse-

quentemente a estação de Zapala, onde o bronze não chegou a

ter ingresso até o momento em que as chammas de um voraz in-

cêndio pozeram termo á sua existência.
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A eslação (io Zii[)ala [(eiloiicc (iorlanlo á iilliiiia pliasc da

idade do cobre, e a esta mesma pliase a maniíeslação mais an-

tiga da |»iala, das grandes lallias funerárias, o de todas as lou-

ras de í(')rmas não exeinplilicadas cm cslações neolilliicas e nas

da transií^-ão da ullinia idade da pedra para a idade do cobre.

No capitulo VI incluiram os auctores os seguintes logares:

la Roca, la Cinuela, hi Bastida, San Miguel, Cerro dei Moro, Ca-

bczo de las Piedras e Cabezo Largo [Texte, pag. 107. No AUmm
não lem eslampas).

Tome-se noia da siluação d'eslas estações e dos fundamentos

com que foram incluidas na vaga idade do metal.

La Roca, 2 léguas ao norte de Ifre: casas grupadas, limila-

das por muros, fragmentos de louça, mós, silex, conchas.

La Cinuela, perlo da nascente do rio Mazarron: duas csla-

ções com vestigios de construcções, louças c objectos miúdos sí-

mil liantes aos de Ifre.

La Bastida.— Os auctores citam uma importante estação na

Bastida, a curta distancia de Anchuras, província de Murcia, ba

bastante tempo explorada pelo engenheiro hispanhol Rogelio de

Inchaurrandieta, de que o sr. Cartailhac jcá tinha dado noticia no

seu bellissimo livro intitulado Ages préhistoriques de lEspagne et

du Portugal (pag. 294 a 296).

O explorador hispanhol descobriu vinte e duas sepulluríis,

vinte com grandes urnas horisontalmente deitadas, contendo os-

sos humanos, e duas postas a pino. cheias de terra mesclada de

carvão, sem vestigio algum de ossos queimados. Os ossos e'ram

acompanhados de artefactos de bronze, de prata e de ouro, taes

como espadas, lanças, adagas, frechas, ponções, anneis, argolas

de orelha, braceletes, e bem assim de louças e de ossos de ani-

macs (Veja-se a descripção que dá o sr. Carlalhaic). E possivel,

mas não crejo que fossem todas de bronze as referidas armas,

não havendo entre ellas algumas de cobre.
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Os srs. H. c L. Siret descobriram lambem alli treze depósi-

tos morluarios, onze em grandes talhas de barro e dois em sepul-

turas feilas de lages; juntamenle com os ossos acharam urnas de

barro cozido, machados de cobre, ponções, brincos de orelha,

contas de osso e de pedra, mas nenhum artefacto de prata ou de

ouro, e por mais esta razão é cjue eu desconfio que os instrumen-

tos de bronze descobertos pelo sr. engenheiro Rogelio não teriam

talvez tão farta hga de estanho como a que manifestaram as es-

corias cupriferas de Ifre K

Os descobrimentos dos srs. Siret são os que melhor harmo-

nisam com os da próxima estação de Anchuras ; mas como aquelle

primeiro explorador declarou ter achado tanta cousa de bronze,

incluirei na idade do bronze a estação da Bastida, sem receio

algum de empobrecer a idade do cobre na provincia de Murcia.

Cabezo de San Miguel.— A oeste de Cuevas 7 kilometros

(aliás quasi a noroeste e a uns 10 kilometros) viram os explora-

dores no alto da collina uns restos de antiga occupação ; mas nada

mais acharam!

Cerro del Moro c Gabezo de las Puídras.— Estão estas duas

estações proximamente a nor-nordeste e a uns 25 kilometros de

Cuevas, separadas por curla distancia. Os exploradores acharam

nos dois cabeços véstigios de casas e muros com uns 80 metros

de comprimento, assim como característicos que dizem pertencer

ao 'seu terceiro periodo— age du metal— iwd?, que não merecem

atienção especial.

'Cabezo Largo.— A uns 8 kilometros e proximamente a su-

doeste de Cuevas, occupa esta estação a rampa oriental de uma col-

lina, onde entre uns penhascos que do cimo tinham rolado foi achada

' Não SC fica pois sabendo so a Baslillia devo sor incluida na idade do bronze, ou

na ullima piíase da idade do cobre, como Zapala, em conformidade dos característicos

descobertos pelos srs. II. e L. Siret
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tallica, não se dizendo se era de cobre, de bronze, de praia, ou

daquelle estanho que os mestres ambulantes trouxeram de Ma-

laca. . .

Ao leitor consciencioso e sisudo não escapará certamente a

falta de seguros fundamentos com que estas estações foram tão

francamente incluidas no terceiro periodo, ou ãge du mélal, se-

gundo a classificação dos auctorcs, periodo que eu divido em

idade do cobre e idade do bronze, porque para cada uma d'eslas

idades designo os característicos que julgo poder deduzir dos fa-

ctos observados, embora á luz de novos descobrimentos tenham

um dia de ser parcialmente modificados.

Em presença da classificação d'este grupo, não se pode es-

tranhar que no primeiro — ãgc néolithique— vejamos duas esta-

ções da idade do cobre, duas da epocha de transição e uma de

idade duvidosa, e que no segundo grupo age de transiíion, ache-

mos uma da idade do cobre, quatro da idade do bronze e uma

de idade incerta.

Na verdade, não posso perceber que bases presidiram á clas-

sificação de cada uma das trinta e nove estações exploradas e á

sua divisão systematica em três grupos ou idades diversas.

Rejeito esta divisão e não me conformo com a maioria de

taes classificações; pois tudo está confundido e em grande parle

deslocado.

No fim d' este capitulo esboçarei uma carta paleoethnologica,

que abranja as estações exploradas pelos srs. Siret, mas com a

fundamentada classificação respectiva a cada uma. D'este modo

poderá o leitor mais facilmente conhecer que na Hispanha, como

em Portugal, houve uma dilatada idade do cobre precedendo a

idade do bronze, e perceber o reservado intuito com que estas

duas idades foram fundidas e confundidas sob o titulo vago e ge-

nérico de idade do metal.

Faltam quatro estações : Argar, Galas, Oficio e Fuente Álamo.

Ficaram reservadas para ramalhete final da obra, e tão de

firme propósito, que, occupando Argar a margem esquerda do rio

20
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de Antas, eiilre Gárcel e Gemndia e a curlissima dislancia d'es-

tas duas primeiras estações descriptas como neolithicas, sendo

comtudo da idade do cobre, não leve a minima indicação. O mes-

mo succedeu com a estação de Gatas ; não foi nomeada quando

se descreveu a de Cuartillas pertencente ao periodo neolilhico e

a de Mujácar, incluida na idade de transição, sendo da idade do

bronze.

Outro tanto se praticou a respeito de Fuente Álamo, que tam-

bém ficou adiada, tendo-se descripto a estação de Campos, ape-

nas distante uns 3 Ya kilomelros, pertencente á idade do bronze,

não obstante figurar no grupo das estações de transição. Poderia

finalmente El Oficio descrever-se em ultimo logar por ser esta-

ção da idade do bronze, e por não ter havido acerca de cada

grupo a minima ordenação geographica.

Os rápidos resumos, que vou fazer, indicarão sufficientemente

as condições especiaes e a feição geral de cada uma das quatro

reservadas estações ; entretanto, o leitor que quizercotejal-os com

o Texte e o Álbum, ficará percebendo melhor todo o alcance dos

intuitos que regeram o programma da obra.

El Argar.— (Texte, pag. 111 e seguintes, e Albim', pi. 23

e seguintes).— E um planalto a 40 melros de altitude sobre o

flanco esquerdo do rio de Antas, que defronta com a villa d'este

nome, situada na margem opposla. Argar, entre Gerundia e Gár-

cel, e occupando uma superfície de 16:000 metros, tem a sueste

a estação de Pernera. O nome chorographico de Argar, talvez cor-

rupção de Algar, parece de origem árabe e não mais antigo do

que as louças e moedas árabes que os exploradores descobriram,

com quanto as suas condições topographicas não correspondam

á significação de algar— jlii\— ,
que os nossos camponezes ap-

plicam a covas, sorvedouros ou concavidades subterrâneas'.

' I'r. João '!(' Sousa, Vcsligios da língua arábica em Portugal (1789), voe. Alg-ar,

pa?. 3/1.
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Pouco importa, porém, pôr a limpo a origem (l'este nome. Dis-

penso-me d'isso. Que fique esla invcsligação a quem tenha lempo

o pacionlc animo pnra cmprehcndel-a.

E outro o meu propósito.

Parece á primeira vista muito complicada a estação de Argar,

mas não o é para quem examina com alguma altenção o que fi

cou referido, e figurado em magnificas estampas, pelos seus 11-

lustres exploradores 1

Impera alli um fundamento essencialmente neolilhico, mos-

trando, a quem o souber reconhecer, que n'aquelle plan'alto es-

tanciou uma tribu ou população na ultima idade da pedra. A
E. 7^ NE. e em distancia reclilinea de 11 a 12 kilomelros está

Herrerias. um dos famosos e celebres jazigos de prata nativa,

com que a natureza brindou o solo peninsular, e quasi no mesmo

rumo, porém a maior distancia, aííloram os filões cupriferos de

Lomo de Bas.

Havia pois abundância de cobre c de prata, muitos artefactos

d'estes metaes, moldes, cadinhos e barras fundidas, indicando ter

sido largamente exercida a industria metallurgica n'aquella es-

tação.

A exploração dos logares que se diz lerem sido habitados, a

d'aquelles em que se julga ter havido enterramentos e a das nu-

merosas sepulturas, produziu abundantissimos artefactos de vá-

rios metaes, pela maior parte de cobre e de prata, sendo relati-

vamente minguado o numero dos de bronze e raros os de ouro.

Escusado é porém pretender-se deduzir do texto descriptivo

e do explicativo das estampas os logares e condições cm que so-

mente havia artefactos de cobre e onde o cobre se achou asso-

ciado aos de prata e aos de bronze.

Parece não ter convindo aos auctores levar tão longe, ou a

termos claramente explícitos, a descripção dos seus valiosos des-

cobrimentos; pois, evidentemente, o seu especial empenho fora

querer mostrar a contemporaneidade do cobre, do bronze e da

prata na estação de Argar e em toda a região explorada, porque

assim o exigia a theoria que lhes tinha servido de guia.
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D'esle modo não é possível reunir os precisos elementos para

se reconhecer se houve em Argar uma idade do cobre succedendo

ao periodo neolilhico, como já mostrei haver n'outras muitas es-

tações da provincia de Almeria; mas esta deficiência em cousa

alguma auxiliou os intuitos dos propagadores da theoria escandi-

nava; pois não provaram, porque não se provam absurdos, que

o bronze é contemporâneo do cobre.

Entretanto, seja-me licito presumir, que em seguimento dos

últimos tempos neolithicos houve em Argar uma idade do cobre;

pois pondo mesmo de parte os instrumentos metallicos que os au-

ctores dizem ser de cobre ou bronze, e restringindo-me apenas

aos que declaram ser de cobre, noto ainda assim um grande pe-

cuho, que não me parece provável pertencer inteiramente ao

tempo em que o bronze alli se manifestou.

Fora das sepulturas appareceram os seguintes instrumentos

de cobre:

Os escopros figurados na pi. 26 com os n.*'' 68 a 74. Trinta

pontas de frecha ou de lança de typos diversos, umas da forma

rudimentar de folhas vegelaes e outras farpadas á feição de set-

tas {pi. 26, n.°' 28 a 52). Seis machados planos e fragmentos

de outros.

As sepulturas em que, na grande maioria, os esqueletos eram

dobrados pelas articulações das pernas e metlidos em grandes

urnas de barro de forma oval, como em Zapata (onde não se in-

dica objecto algum de bronze), continham muitos artefactos de

cobre.

Os exploradores colligiram cincoenta machados planos mui

similhantes aos do Algarve, umas duzentas adagas pela maior

parte de cobre, de 4 a 22 centímetros, com ponta abatida ou

aguda, e na base um a dez orifícios para a cravação, sobresaíndo

entre ellas uma de grandes dimensões com seis orifícios na ex-

tremidade inferior. Muitos ponções (PI. 36 a 44) geralmente ex-

trahidos das sepulturas das mulheres; braceletes lisos, argolas de

orelha, anneis c contas de collar.

Pois tudo isto estava associado a artefactos do bronze? . . .
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Se na cslagão de Argar ap[)areccu cm alguns logarcs o cobro

associado ao bronze, não se segue que estes dois metaes fossem

descobertos e ulilisados ao mesmo tempo, assim como se alli ti-

vessem sido achados alguns artefactos de ferro ninguém poderia

concluir que o ferro, o bronze e o cobre tinham sido descobertos

na mesma data.

Está mais que demonstrado ser o cobre o único metal que

se acha associado a numerosas estações fundamentalmente neo-

lilhicas da Hispanha, de Portugal e de muitas outras nações, c

que o bronze, quando apparece acompanhado de instrumentos

neolilhicos, é somente n'aquellas regiões ou legares em que a ul-

tima idade da pedra ainda imperava, ao passo que muitos povos

de mais adiantada civilisação tinham visto passar a idade do co-

bre, a idade do l)ronze, ou estavam já inscriptos na primeira

idade do ferro; pois, como é sabido, a idade da pedra chegou em

alguns paizes até os tempos históricos!

Sabendo-sc isto, a única conclusão séria e positiva, que se

pode tirar do facto de apparecerem instrumentos de cobre asso-

ciados aos de bronze, é que, sendo o cobre já anteriormente co-

nhecido, continuou a ser utilisado na idade do bronze, na do fer-

ro, em que o cobre e o bronze são frequentissimos, e d'ahi em

diante até os nossos dias.

Estava portanto na idade do bronze a estação de Argar

quando cessou de existir, sendo arrasadas por um voraz incên-

dio as habitações da sua população notavelmente industrial.

Antes d'essa catastrophe destruidora fundia-se e manipulava-

se alli o cobre, a prata, o bronze e o ouro ; a industria metallur-

gica era pois a mais assignalada feição do povo de Argar.

Os moldes de barras, de escopros e machados de cobre; um

cadinho com residuos de bronze, que, analysados, manifestaram

9 por cento de estanho com 1,64 de chumbo; os diademas e ou-

tros muitos artefactos da prata nativa de Herrerias, e ainda uns

ornatos de ouro, confirmam a manipulação local dos referidos me-

taes; mas de modo algum eslc conjunclo i)óde provar a conlem-
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poraneidade ou synchronismo do seu descobrimento ou a sua si-

multânea apparição nos últimos tempos neolithicos.

Cousa notável é porém não ter apparecido algum estanho,

tendo-se manifestado provas mui positivas de fundição de bronze

n'aquella localidade. Ter-se-ía gasto a primeira remessa vinda de

Malaca, ou já não havia estanho em Salabé e Ablaneda? . .

A escassez do estanho nas estações de Almeria julgam os

auclores ser devida cá diíTiculdade de se obter este metal, porque

vinha de muito longe, e que a esta difíiculdade se deve attribuir

a abundância de artefactos de cobre invadindo a idade do

bronze.

Este conceito está porém em plena contradicção com a muito

affirmada vinda de uns mestres ambulantes asiáticos, que, tendo

sido os portadores do bronze para o Occidente, ensinaram aos in-

digenas a conhecer, a explorar e a fabricar o cobre quando ainda

proseguia serenamente a ultima idade da pedra.

Ora admittindo, momentaneamente, que esses imaginários

mestres viessem fundar n'estas plagas tão distantes do seu berço

a industria metallurgica do bronze em meio das populações neo-

lithicas *, e que fossem elles os iniciadores da exploração cupri-

fera (suppondo que os indigenas nada d'isso ainda então sabiam),

ha de necessariamente entender-se que taes mestres deviam ao

mesmo tempo ensinar a procurar c a reconhecer o estanho, visto

que sem este metal, que facilmente não podia vir de além do

Ganges, fora impossivel compôr-se o bronze.

Está porém provado que em Argar havia fundição de bronze,

porque ainda se achou adherente a um dos cadinhos em que era

derretido, e ao mesmo tempo havia muitos instrumentos d'esle

metal, de feição e formas taes, que os próprios descobridores,

não obstante pretenderem a todo o custo impôr-nos a crença da

prioridade do bronze, não poderam deixar de reconhecel-os como

productos de uma industria local.

Srs. Siixl obra cit. Tr.vlt:. iiíif:. 217.
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Poiianlo, os laes mestres ambulantes dispunham do prociso

estanho para compor o bronze; mas d'ondc vinha elle, estando

as minas da índia tão distantes de Argar?

Necessariamente, ou os mestres indianos, ou os indigcnasjá

tinham atinado com algum logar muito mais perlo em que havia

estanho, e atinaram, como se vae saber.

Elles— os mestres metallurgislas— querem os auctores íjuc

ensinassem aos indigenas a reconhecer, a exphjrar e a íabiicar o

cobre, com([uanto do querer ao demonstrar haja uma distancia in-

commensuravel.

Mas a mina de cobre do Milagro nas Astúrias, onde não se

trabalhava senão com possantes percutores de quartzite, com in-

strumentos de esgalhos de veado, c a fogo, está reconhecida,

como já ficou dito, por ser em tempos prehistoricos uma das de

mais antiga lavra na Europa : portanto, até ás vizinhanças do mar

cantabrico chegaram os taes mestres ambidantes vindos da Ásia,

onde aos maladroits indigènes ^ das Astúrias ensinaram a reconhe-

cer e a explorar o cobre, e sendo elles os introductores da me-

tallurgia do bronze, como se pode julgar que lhes escapassem

n aíiuella famosa região estanifera as celebres minas de estanho

de Salabé e de Ablaneda, onde está reconhecida uma antiquissi-

ma lavra, que nada impede poder-se attribuir ao tempo em que

corria largamente adiantada a exploração do cobre dei Milagro,

tanto mais não havendo alli difficuldades grandes a vencer, como

bem se pode julgar, sabendo-se que o trabalho fora feito a céu

aberto, e que quando posteriormente chegou a 20 metros de pro-

fundidade, já tinha fornecido muitos milhões de metros cúbicos

de minério de estanho ^.

Ora, eis-aqui como os fados, sempre mais eloquentes do que

todas as hypotheses imaginadas, se encarregam de refutar as as-

Tambem dizem outros auclorcs, que a gente neolithica vciu da Ásia ; mas nin-

guém ainda o demonstrou.
' Schulz o Paillottc, Noticc sur quclqucs rjcles délain. Bullotin de la sociêté géolo-

giqne de Franco, vol. vii {T série). — Cartailhac. Ages prchisloriqrtes. ctc. pag. "JOG.
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serções impostas pelos dislinctos engenheiros belgas nas conclu-

sões que formularam como resullanles da analyse do melai en-

contrado nas estações, que tão arbitrariamente incluiram na sua

âge de iransition, tomando como fundamentos principaes «a ru-

deza da gente peninsular n'aquelles tempos remotos e a absoluta

falta de estanho na Hispanha», para deverem entender que o es-

tanho e os metallurgistas do bronze vieram da Ásia *

!

(iD'onde veiu? (perguntam os auctores, pag. 217). Quem

fundiu esta liga? Os nossos maladrois metallurgistas, indigenas?

Julgámos que lodos dirão que não, sem hesitar. A forma, a fa-

ctura, a matéria d'estas jóias, accusam uma mão experimentada,

e finalmente não se acha estanho na nossa região.

»

A isto accrescentam ainda a nota seguinte

:

«Ao menos até hoje não se conhece nenhum jazigo. M. Mol-

denhauer, que ha muitos annos faz grande numero de analyses

de rochas e minérios os mais diversos, assegura que nunca achou

um fragmento contendo estanho em proporções tan soit peu im-

portantes. Nós mesmos lemos percorrido o paiz em lodos os sen-

tidos, visitando quasi todos os jazigos metalliíeros, analysando

grande numero de mincraes, e nunca achamos estanho.

»

Quando se affirmam laes proposições, e de lai modo se nega

a riqueza estanifera da península Hispânica, Iodas as conclusões

devem ler o mesmo valor que compele aos principies estabele-

cidos.

Fallou-lhes apenas negar as numerosas minas de estanho

que estão ha muitos séculos reconhecidas em Portugal.

E porém sobremaneira extraordinário que os srs. Sirel, no ca-

pitulo intitulado Recherches et origines (pag. 255), digam inteira-

mente o contrario, expressando-se assim:

«D'ou venail Tétain à Tépoquc argarienne (de Argar)'^ II en

existe encore des gisements en Espagne. II ne faut donc pas re-

' E como so prova ter havido na Ásia uma superior civilisação, na transirão da ul-

tima idade da pedra para a [trimeiía dos nictaes?Uudc está essa demonstração, que

MÍiida niiifjnem viu?
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courrir à des relalions avcc (.rautres pays pour expliíjucr sa pré-

sence.» (!)

Abslenho-mc dos commenlarios qiic esto caso poderia susci-

tar a qualquer leilor.

As conlradicções crescem de ponto.

Até aqui não podiam os auclores conceder aos mineiros neo-

lilhicos indigenas as precisas aptidões para poderem ler sido,

sem eslranlio ensinamento, os descobridores e fabricantes do co-

bre que aíTlorava em ricos fdões dentro da área por elles habita-

da, c agora, referindo-se ao tiiesouro argentiíero que tinham des-

coberlo em Argar, jáos indigenas, independentemente de estranlio

auxilio, são os iinicos viventes a quem se deve attribuir o desco-

brimento e a fabricação da prata nativa de Herrerias!

Veja-se o que dizem a este respeito

:

«A qui doit-on la découverte de Targent? II nous parai t na-

turelle dadmettre que Tindigène, en quête du minerais de ciiivre ^

ait Irouvé à la surface même du sol ou à une três faiblc profon-

deur, des morceaux d'argent brillant et les ait aussitôt transfor-

mes en parures, soit en les martelant, soit en les fondant.

»

Para a industria metallurgica da prata em Argar não admit-

tem pois os auctores a minima intervenção asiática ; muito pelo

contrario, julgam ter sido tão exclusivamente local, que para a

defender da cubica estrangeira, tiveram os indigenas de se pre-

caver, levantando muralhas e fortificando-se contra qualcpier in-

vasão.

D'este modo aquelles maladroits, que nunca chegariam a co-

nhecer o cobre se não tivessem vindo da Ásia os taes mestres da

metallurgia, apparecem descobrindo e manipulando a prata, des-

cobrem também o cinabrio da mina de Almaden, com que pin-

tam alguns craneos e outros ossos, improvisam-se engenheiros, e

passam a construir obras de architectura militar para pôr em res-

peito os seus mais audaciosos inimigos.

' Agora já se aduiittc que o indigena procurava o cobre.
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Nolaram os auclores que o estanho era raro em Argar em

razão da distancia de que era trazido; e cu julgo que todo o es-

tanho de que se serviu o povo de Argar, provinha do território

peninsular, e que, se não abundava n'aquella estação, fora porque

a idade do bronze não contava ainda alli uma grande antigui-

dade e porque a industria argentiíera era a que maior interesse

inspirava.

Notaram também, que o cobre coexistia com o bronze, como

pretendendo assim mostrar a contemporaneidade dos dois mc-

taes, quando o facto de se acharem reunidos nas sepulturas, ape-

nas pode significar que o cobre, já muito anteriormente aprovei-

tado em grande escala, continuava apenas a ser usado, do mes-

mo modo que succedia com muitos instrumentos de pedra e de

osso.

Observando que entre ti"ezentos artefactos de silex as serras

já tinham tomado uma feição diversa das dos tempos neolithicos,

não advertiram que o silex da região, sendo geralmente oolilhi-

co, exceptua-se dos silices das formações calcareas e marnosas

de todos os tempos geológicos em ser quasi sempre revesso e con-

trario ás formas a que o artifice pretende subordinal-o, e por isso

mui difíicilmente se conseguiria dar-lhe a configuração da faca

neohthica para ser denteado nas suas arestas.

Nenhuma significação se pode também deduzir das varias

formas das louças n'uma estação da idade do bronze, tendo-se já

observado essas formas e todo esse progresso cerâmico em Za-

pata, onde o texto descriptivo e o quadro das analyses chimicas

não accusam um único artefacto })rovadamente de bronze; o que

mostra ter a industria cerâmica sido successivamente melhorada

ate uma epocha c n'uma estação em que o bronze não c indi-

cado.

Finalmente, dizcndo-se que nas novecentas e cincoenta se-

pulturas de Argar o rito funerário era o da inhumação, nada se

prova senão que este rito dos tempos neolithicos era o que tinha

sidojadoptado em Argar; pois não appareceu alli um só vestigio

de^ncineração ; mas (piando mesmo tivessem a])parccido alguns
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ter, se os dois rilos funerários já existiam na ultima idade da pe-

dra?

Foi esta a mais importante estação que os srs. II. e L. Siret

exploraram na provincia de Alineria. Muitos e valiosos íôram os

descobrimentos que fizeram. Não me é possivel enumcral-os. xMe-

Ihor será que o leitor os veja descriplos e estampados pelos au-

ctores, indo porém premunidos com as notas aqui registradas.

E mister porém lodo o cuidado em não confundir com o que

é prehislorico uns certos artefactos metallicos representados com

os n."' 35 a 37 na pi. 25 do Alliim, uns idolos de barro figu-

rando vaccas e toiros, uns cadinhos de fundição rematados no

bordo superior, um bico de candeia, muitos fragmentos de louça

romana, árabe e de mais moderna data, como os que na pi. 23

abrangem os n.°' 84 a 09, e ter-se em vista que desde a super-

fície até 4 metros de profundidade havia sepulturas; o que indica

sensíveis alterações no solo, ou uma occupação local de mui re-

mota antiguidade.

D*esta vez ainda os auctores não conseguiram demonstrar

que o bronze fora contemporâneo do cobre.

Vamos agora ver o que havia nas três restantes estações de

Gatas, do Gabezo dei Oficio e de Fuente Álamo.

Gatas.— Esta estação occupa o plan'alto de uma montanha

a oeste uns 3 kilometros de Mojácar, e a curta distancia do flanco

direito do rio de Aguas. Conservava ainda restos de casas e de

muralha de defeza, quando os exploradores alli descobriram uma

galeria coberta construída entre dois rochedos e mais dezoito se-

pulturas.

Os artefactos achados nas excavações fora dos jazigos indi-

cam ter alli havido um centro de povoação no periodo neoli-

thico.

Appareceram os seguintes objectos:

Um machado de dirorite e fragmentos de outros ; muitos'' ca-

Ihaos, discos, pedras com ranhuras, percutores e pedras de amo-
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lar, facas e lascas de silcx homogéneo e raras vezes do silex ooli -

thico; dois pequenos núcleos, serras e duas facas de silex; las-

cas de calcedonia, pedaços de quartzo com trabalho ; numerosas

mós de pouding e micaschisto; pedra de afiar, conchas marinhas,

sendo muitas furadas; doze pontas de osso manufacturadas; um

botão pyramidal de marfim ; abundantes testos de louça, sendo

muitos das taças de pé, e alguns com ornato; um pedaço de peso

de fuso de barro bem cozido
;
parte de um molde de machado,

feito de pedra; machado plano de cobre e fragmento de outro;

escopro de cobre e outro instrumento delgado, terminado em córle

nas extremidades ; duas frechas da forma de losango e de folha

vegetal ; dois ponções de metal ^ ; fragmentos de cobre fundido e

mineral de cobre; conta de collar^ como outras de Qurénima e

Galdero, e de prata argolas de orelha.

Agora relata-se o que havia numa das trinta e oito sepul-

turas.

A sepultura n.° 2 era uma urna quasi inteira, metlida na pa-

rede que dividia as duas habitações principaes, e vem figurada

na pi. 57 com 0"\70 de comprimento e 0"\50 no meio. A boca

era tapada com uma lage.

Na verdade eram altamente habilidosos os homens de Galas.

Hoje talvez ninguém fosse capaz de metter um cadáver humano

dentro de uma vasilha de taes dimensões, a não ter sido feito em

postas primeiramente. Parece-me com preferencia ver n'aquella

urna o resultado de uma exhumação.

' Os auctores não designara o metal e mais adiante quando se referem a objectos

metallicos, continuam dizendo «de cobre ou de bronze». Como incluem todos os me-
taes n'uma só idade, dge du melai, pouco importa que sejam de cobre ou de bronze;

mas não succede outro tanto a quem entende ter havido na península uma idade do

cobre e uma do bronze. Não faço commoiitarios.
' A conta de collar diz-se mais adiante ser de bronze quando se declaram os obje-

ctos contidos nas sepulturas; de modo que esta conta parece antes ter sido um amuleto

com o dom da ubicuidade, porque estava em duas partes ao mesmo tempo, como ás

vezes costumava fazer o nosso milagroso Santo António. Tudo isto, dito assim, serve

para mostrar que o cobre e o bronze são coetâneos. Firme |)oréjn no meu posto, impu-
gnarei sempre uma tão absurda pretenção.
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Dizem porém os auclorcs, que esla sepultura conlinlia restos

de um esqueleto feminino com o craneo cingido por uma fita de

prata de 3 a 5 millimetros de largura, tendo ao lado direito duas

argolas de orelha, uma de prata e outra de cobre ou bronze. A
sepultura estava á ílôr do clião. Entre os ossos havia quatro an-

neis de prata e parte de outro ; um bracelete de prata e dois de

cobre ou bronze; treze contas de serpentina; uma espira de j)ra-

ta; dois anneis e oito espiras de cobre ou bronze; um punhal or-

dinário muito alterado e um ponção de cobre. A dama que cin-

gia a cabeça com fita de prata era dolichocephala.

Os auclores reconhecendo alli o elemento neolithico e poste-

riores vestigios da habitação de diversos povos, com muito acerto

incluem esta estação na sua âge du metal; mas não deixam per-

ceber aos que repellem essa vaga idade, em que tudo se confunde,

se os artefactos metallicos são de cobre ou de bronze, se os ha-

via d'estes dois metacs, e n'este caso, se appareceram reunidos

ou separados. Portanto, não se pode saber se em Gatas houve

uma idade do cobre, como parece, em seguimento da ultima da

pedra, e se no conjuncto dos artefactos metallicos nenhum d'el-

les pertence á epocha romana ou á mahometana, de que acharam

muitos vestigios.

Dizendo ser de bronze, e idêntica a outra de Qurénima, uma
conta enrolada em espiral, achada nas excavações, julgo insuffi-

ciente n'umas condições taes, um único objecto avulso para por

si só obrigar a inscrever aquella estação na idade do bronze,

quando os seus outros caracterislicos pertencem a idades ante-

riores. Além d'isto, não sei se o bronze, de que foram fabricados

os instrumentos de trabalho e armas de guerra, soílVeria ser le-

vado á espessura de um arame Ião delgado e enrolar-se de tal

modo sem se fracturar; pois os objectos d'este género de traba-

lho, que conheço, são de ouro, cobre e ferro. Embora mesmo essa

conta seja de bronze e parecida com a de Qurénima, achando-se

isolada nas excavações mais ou menos superíiciaes n'uma esta-

ção que cessou de existir quando a sua industria mctallur-

gica era ainda Ião minguada, como o mostraram as suas de-
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zoito sepulturas, onde averiguadamente não se diz ter-se achado

um qualquer artefacto de bronze, poderia a referida conta haver

alli sido levada posteriormente á extincção da estação por algum

aventureiro dos que em logares próximos ainda viviam na idade do

bronze, como eram os de Qurénima, apenas distantes a noroeste

uns 8 kilometros, e os de Galdero de Mojácar, vizinhos que esta-

vam a nordeste na opposta margem do rio de Aguas, a pouco mais

de 3 kilometros. Finalmente, na tabeliã m das analyses chimicas

dos objectos metallicos da âge du metal (pag. 218 a 219), vejo

o mesmo resultado a que chegaram os artetactos de Zapata; pois

d'esla e da estação de Gatas todos os objectos analysados se re-

conheceu serem de cobre puro.

Em vista do que fica expendido, considero extincta a esta-

ção de Gatas na idade do cobre, e portanto a inscrevo na lista

das estações pertencentes a essa idade.

Cabezo DEL Oficio.— Tendo-se á vista a carta em que os au-

ctores indicam a situação das estações que exploraram e a des-

cripção exarada no Texto, a estação dei Oficio está situada na ex-

tremidade de sudoeste de uma cadeia de montanhas quasi parallela

á margem do Mediterrâneo e que entesta a nordeste com Lomo de

Bas e a Sierra de Almenaras. Occupa um plan'alto a 100 metros de

altitude sobre a planície, sendo em parte defendida pela natureza,

c noutros pontos, como até o Gerro de los Pinos, por muralhas

que formam frentes curvilíneas e ângulos avançados.

Os habitantes, segundo referem os exploradores, tinham mais

de um pavimento nas suas casas e em geral destinavam o infe-

rior para o enterramento dos mortos. Havia porém sepulturas

n'outros logares, tendo sido reconhecidas na totalidade umas du-

zentas.

E muito importante aquella estação, cuja origem parece ser

neolithica e succcdida da idade do cobre; chegou porém prova-

velmente á idade do bronze, como se observa no quadro in das

analyses chimicas de vários instrumentos d'aquelle metal. Ten-

do-se achado setenta e cinco urnas da altura de 20 a 40 centi-
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melros c com diamelros da mesma extensão, não é licito julgal-as

empregadas em inhumações, mas como depósitos de ossos exhu-

mados.

A povoação, lendo chegado até á idade do bronze, foi enlão

destruída por incêndio.

Os romanos occuparam miiilo posteriormente aquellc logar,

deixando vesligios correspondentes ao fim do primeiro século do

império.

Appareccndo alli dois pedaços de chumbo fundido, os auclo-

res pretendem, mais uma vez, que todos os metaes fViram contem-

porâneos successores da uUima idade da pedra. Não vejo porém

de que factos se pode deduzir uma Ião extraordinária conclusão!

Convido os leitores ao mais minucioso exame da parte descriptiva

e dos caracterislicos representados no Álbum, porque só assim

reconhecerão que tal conclusão é de todo o ponto viciosa, absur-

da, impossivel.

O que todos certamente hão de perceber, ó que esse aventu-

roso conceito labora n'uma enredada confusão, necessariamente

derivada de se ter querido incluir n'uma só epocha ou idade o

cobre, o estanho, o chumbo, o bronze, a prata e o ouro, como

succedendo com simultâneo descobrimento e contemporânea fa-

bricação ás ultimas rudezas dos tempos neolithicos. Ninguém o

acreditará.

E precioso o pecúlio que alli foi descoberto pelos srs. H. e L.

Siret. Não preciso relacional-o para poder admittir aquella esta-

ção como extincta na idade do bronze e julgal-a abandonada por

dilatado tempo, visto não se terem achado vestígios da primeira

idade do ferro precedendo os da epocha romana.

FuENTE Al.amo.— É a ultima estação descripta pelos seus

afortunados exploradores. Situada no planalto da Sierra de Al-

magro, quasi ao norte e a pouco mais de 2 kílometros de Cam-

pos, acha-se lambem a nor-nordesle e a 4 kílometros da cidade

de Cuevas. Não é menos importante que a antecedente. Continha
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numerosos artefactos de pedra, osso, cobre, bronze, prata, ouro

e de barro, tanto nos jazigos como nas excavações externas.

Os enterramentos eram feitos em sepulturas curtas ou em

grandes talhas de barro, dentro do povoado e desde a superfície

do solo até á fundura de S^jSO.

Foram quarenta e seis as sepulturas observadas. A que é in-

dicada com o n° 1, medindo 2'",25 de comprimento, 1"',20 de

largura e l^jSS de fundura, apesar das suas grandes dimensões,

abrigava poucos ossos, acompanhados de duas urnas de barro,

de duas grandes adagas, uma de cobre com quatro cavilhas e

outra de bronze com sete, de dois pregos metallicos e de um fa-

moso bracelete de ouro do peso de 114 grammas, massiço, com

O^OOe de grossura e 0'",070 a 0'",076 de diâmetro.

O cisto n.° 9, composto de seis lages, com 0"\82 de compri-

mento, 0'",55 de largura e O"",50 de fundura, abrigava dois es-

queletos, que se diz terem sido dobrados, um mascuHno e outro

feminino. Sobre o peito do homem eslava atravessada uma es-

pada de bronze com O™, 58 de comprimento, similhante á de Ar-

gar, porém tendo mais 0^,05; duas facas de cobreou bronze com

quatro cavilhas; um bracelete de bronze; sete anneis de prata;

dez contas de marfim, duas de cobre em espiral; um pedaço de

fita de prata pertencente ao diadema da mulher, e com mais al-

guns objectos appareceram também oito contas de massa vitrosa

azul esverdeada com manchas quasi brancas, da forma de tubos

cannelados.

Nunca achei estas contas nem tenho lembrança de vel-as ci-

tadas em estações anteriores á primeira idade do ferro.

Paro aqui, porque aqui foi que pararam os importantíssimos

descobrimentos dos illustres exploradores da província de Almeria.

Agora tenho repentinamente de variar de assumpto.

Os auctores, descrevendo os fructos das suas afortunadas ex-

plorações, propozeram-se tirar umas certas consequências, c eu

vou examinal-as com a circumspecção devida alão distinclos con-

tribuintes da sciencia moderna.

Os auctores passam ao livio n, que tem poi* epigraphc

:



:m

Metallurg-ia

Os srs. H. o \j. Sirel cuineçam [)or iiulicar ;i cslarão de Pa-

razuelos como sendo a (juc iiK^llior inaniíeslou a infância dos pro-

cessos melalluigicos e a lV)i'ma primitiva dos artefactos metallicos,

ainda raros, associada á rigorosamente neolilliica dos instrumen-

tos de pedra.

Já ficou porém sabido, que todos os artefactos metallicos de

Parazuelos, que acompanhavam um grande pecúlio de instru-

mentos de pedi'a, são de cobre e que as massas de minério acha-

das em Parazuelos têem a mesma composição natural dos filões

cupriferos que affloram a 2 kilomelros de distancia em Lomo de

Bas, onde foram reconhecidos vários vesti gios de exploração pre-

historica, o que evidentemente mostra que a povoação neolilhica

de Parazuelos foi a primeira, ou uma das primeiras exploradoras

d'aquelle minério.

Também ficou sabido que em Parazuelos appareceram mui-

tas escorias provenientes da fundição do mesmo minério, contendo

ainda abundante percentagem de cobre, como indicando um pro-

cesso de todo o pon1o rudimentar e imperfeito, que só se pode

referir a uma industria nascente, e que alem das escorias foram

igualmente encontrados alguns pedaços informes de cobre fun-

dido.

Tudo isto prova que a industria metallurgica do cobre eslava

sendo exercida em Parazuelos, quando aquella estação cessou de

existir, e com este fundamento a inclui na idade do cobre, por ter

sido esta a sua ultima feição industrial.

A ultmia idade da pedra succedeu portanto em Parazuelos a

idade do cobre.

Quando alguém quizer demonstrar o contrario, terá primei-

ramente de provar que são falsos todos os preceitos e absurdas

todas as regras que regem a lógica elementar.

Chegando os andores á primeira parte do livro n da sua

obra é que claramente se percebe a razão que os levou a consi-

21
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ileiar o cobre conlemporaneo do bronze e a emprehender conclu-

sões altinentes a um tão errado conceito.

E a tabeliã ii das analyses cliimicas dos objectos melallicos

das estações que incluíram na sua age de transition, que denun-

cia a origem de tal absurdo.

Os srs. H. e L. Siret, sob a epigraphe áge de transition, gru-

param muito arbitrariamente sete estações : Parazuelos, Cueva de

Montajii, Cueva de Lucas, Campos, Qurénima, Caidero de Mojá-

car e Barranco Hondo.

Não se pode porém imaginar quaes foram as bases que, não

havendo homogeneidade de caracteristicos, auctorisaram este

monstruoso grupamento; pois das ditas sete estações apenas a de

Montajú se pode tolerar como podendo pertencer á epocha de

transição da ultima idade da pedra para a primeira idade dos

metaes; porque Parazuelos é uma perfeita estação da idade do

cobre, Cueva de Lucas não é classificável emquanto os srs. Siret

não nos disserem se o annel que lá acharam é de cobre ou de

bronze, e finalmente Campos, Qurénima, Caidero de Mojácar e

Barranco Hondo, todos os indivíduos que tiverem umas ligeiras

noções de paleoethnologia, hão de forçosamente inscrever na

idade do bronze, olhando apenas para a referida tabeliã ii (pag.

217) das analyses chimicas.

Os distinctos engenheiros, depois de terem reconhecido no

minério cuprifero de Lomo de Bas, achado em Parazuelos, uma

diminuta liga natural de estanho, de chumbo c de outras diver-

sas substancias, com fundada razão notaram ao mesmo tempo que

os braceletes c outros artefactos das estações de Campos, Bar-

ranco Hondo, Qurénima e Caidero de Mojácar, que tão graciosa-

mente incluíram na epocha de transição, continham liga de esta-

nho desde 5,00 a 13,15 por cento e que esta liga, acompanhando

o cobre cm dozagcns que chegaram a 87,09, não podia ser acci-

dental, mas o resultado de um propósito intencional. Julgam pois

muito importante este caso e dão como provada a contemporanei-

dade do cobre, do bronze, e consequentemente do estanho, vislo
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tramirão.

Esla conclusão ó porém (lc3 lodo o ponto viciosa, porque la-

bora na falsidade dos principies eslabelecidos; pois nenhum pa-

Icoelhnologo ousará aíHrmar que as eslaçõcs de Campos, de Bar-

ranco Hondo, de Qnrénima c de Caldero de Mojácar, evidenle-

mcnlc pertencentes á plenfi idade do bronze, possam ser inscri-

plas n'uma epocha immcdiala á ultima idade da pedra.

Os auclores ilhidiram-se ainda com imaginar que, ao passo

que o cobre começava a substituir a pedra, a incineração dos mor-

tos supplanlava a inliumação {Tex(c, pag. 50) suppondo que o rito

da incineração fosse trazido a esta plaga por uns portadores do

bronze, que somente tiveram a fortuna de viver e viajar á custa

dos sonhos bronzeados dos seus inventores
;
pois que em parle

alguma ficou signal da aventurosa passagem d'essas aves de ar-

ribação.

Julgaram, portanto, que todas as estações em que tinham

achado uma tibia carbonisada, ou tostada pela acção de fogo, de-

veriam pertencer á idade da transição da pedra para a primeira

dos metaes. Começaram porém mal, pondo logo em primeiro lo-

gar, n'essa idade de transição, o povo de Parazuelos, que nunca

ouviu fallar em bronze, e que mui naturalmente conheceu o co-

bre, porque o tinha á flor do chão, a 2 kilometros de distancia,

nos afíloramenlos de Lomo de Bas.

Qurénima e Barranco Hondo, que já vimos serem estações

da idade do bronze, tendo manifestado umas incinerações, lá fo-

ram também para o grupo das da transição, assim como Caldero

de Mojácar, onde os dois ritos tinham livre pratica; mas porque

se aggregou á idade de transição a estação de Campos, onde não

se descobriu um único vestigio de incineração ?

As outras estações do bronze, onde o rito funerário era ex-

clusivamente o da inhumação, sendo geralmente anteriores aos

inicios melallurgicos. porque em quasi todas impera um fundo

radicalmente neolithiço, sem que com tudo isto hajam manifes-

tado um único vestigio de incineração, são consideradas pelos
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seus exploradores como pertencentes á ã(je du metal, sem que se

possa perceber com que fundamento a estação de Campos, onde

não havia incineração alguma, foi incluida na idade de transição.

Ora, a uniformidade com que o rito da inhumação se paten-

teou em todas as estações em que havia artefactos de bronze

(com excepção de Qurénima, de Barranco Hondo e de Mojácar,

em que dois ritos tiveram uso) e além d'isto o assignalado pro-

gresso industrial a que tinham chegado, levou os auctores a affir-

mar, como sendo característico de epocha, na idade neolithica a

inhumação, na idade de transição a incineração, e na idade do

metal a volta ao uso da inhumação. Pag, 50 e Gl.

Este assumpto labora ainda em densas nebulosidades. Os ri-

tos funerários não foram uniformes em toda a parte, nem as suas

origens estão sufficientemente esclarecidas ; sabendo-se porém que

os dois ritos já existiam na ultima idade da pedra, por si só ne-

nhum d'elles ficou sendo característico de epocha.

A discussão d'este complicado assumpto occuparia aqui um

espaço, que não me é licito dispensar-lhe; entretanto convém

apontar uns certos factos, que julgo muito significativos e em con-

tradicção com o que tão positivamente se tem dado como questão

resolvida.

Os exploradores da província de Almeria, seguindo em parle

os seus oráculos na sciencia, surgiram agora com o additamento,

não provado, da volta ao uso da inhumação na sua âge da metal,

idade que abrange o descobrimento e a fabricação de lodos os

melaes anteriores á manifestação do ferro.

O sr. de Mortillet aífirma que «rhabilude d'enterrer les

morls, avec beaucoup de respect, a commencé avcc le robenhau-

sien*» porque «il n'y a pas trace de pratiques funéraires dans

tous les temps quaternaircs^.»

Pois no território portuguez o enterramento dos mortos come-

' Le 1'véliisloriquc . ])a^. [iUI
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çou na cpoclia prúneolilhica, a qiio (leinonslradamcnlc pcrlcncem

os kioekkenmocddings do vallc do Tejo, ondo ainda não liavia

machados de; pedra [)olida, lallando ao mesmo tempo a fyea de

sdcx regiilarmenie deliiiida, a [ionla de íreclia e a lança de silex

dos depósitos neolilhiros, a louça, e todos os mais caraclcrislicos

da ultima idade da pedra, quando já então alli viviam reunidos

os diversos lypos ethnicos, comprehendendo aqucUes que se diz

terem vindo ensinar a polir a pedra e a fabricar louça, sem com-

ludo terem deixado um único signal da sua mestria.

Eu não conheço iidiumações mais antigas na Europa. Seriam

estas as primeiras? Indiquem outras anteriores, se as conhe-

cem.

Dizem agora os auctores, que o rito da incineração foi tra-

zido ao Occidente pelos portadores do bronze', e que á medida

que a industria mctallurgica do cobre se desenvolvia cm Parazue-

los, esse rito funerário supplantava o da inhumação. Pag. 50.

Não está provado, mas simplesmente imaginado, que o rito

da incineração partisse da Ásia e acompanhasse a amplissima

diffusão da industria metallurgica. Tudo isso appareceu nos dois

hemispherios, sem que, no estado actual da sciencia, seja possi-

vel demonstrar qual foi o foco de irradiação. Tudo quanto se tem

ousadamente affirmado ácêrca d'este assumpto não passa de ser

um conceito simplesmente conjectural, muito arriscado e temerá-

rio, como adiante se verá.

O rito da incineração é anterior na Europa aos primeiros en-

saios metallurgicos. Assim o julgou P. Broca em 1876, expen-

dendo no Boleiim da sociedade anthropologica de Paris' o conceito

de que a incineração já era usada nos últimos tempos neolithi-

' Os mestres da fabricação do bronze não traziam cohrc nem estanlio, porque cm
Parazuclos só appareceram instrumentos do cobre extrahido das minas de Lomo de Bas,

de que elles não podiam ter tido prévio conhecimento. Vieram pois ensinar a fabricar

o bronze n'uma região em que não sabiam se liavia a matéria prima de que absoluta-

mente careciam. É admirável

!

' Broca. Bui. de la soe. danlhrop. ife Prt/v'.v, tomo 11.", 187G, pag. IHS.
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cos; assim o deixam presumir uns depósitos achados nas vizi-

nhanças das palafiltas em que alguns instrumentos de pedra são

os únicos que acompanham as cinzas dos mortos; assim o per-

suadem as palafittas que o sr. de Morlillet e tantos outros sábios

reconhecem pertencer á ultima idade da pedra, não manifestando

ossos humanos no fundo dos lagos nem em parte alguma do ter-

reno circumdante.

Que destino davam pois aos seus defuntos os habitantes das

cidades lacustres neolilhicas?

Seriam lançados á corrente dos rios, ou abandonados nas

praias marítimas? E os de logares sertanejos, distantes dos rios

e dos mares?

Se esta hypothese não pode ter cabimento, onde estão os os-

sos correspondentes a essas populações da ultima idade da pe-

dra?

Sabendo- se que já então o respeito pelos mortos constituía

um preceito religioso da maior veneração, é mister admitlir que

os cadáveres eram sepultados ou queimados; mas não se tendo

achado sepulturas nem necropoles n'essas regiões lacustres tão

habilmente exploradas, forçoso é entender que a cremação já era

usada pelos habitantes das cidades lacustres neolithicas, e que se

não apparecem em maior copia as incinerações, poderá julgar-se

que hajam sido em grande parte destruídas c desfiguradas pelos

agentes meteorológicos c por oulras causas, que mais diílicilmente

extinguiriam as sepulturas e outros monumentos destinados á in-

humação.

Ha ainda muilo que aprender n'cste assumpto; entretanto,

com referencia á península hispânica, embora muitas estações já

se possam apontar com o uso da incineração, o rilo funerário que

nos tempos prehistoricos mais predominou, parece ter sido o da

inhumação, havendo estações em que os dois ritos tiveram uso,

mas sem estar provado se representam duas epochas, ou se fo-

ram contemporâneos, e finalmente apparecem numerosas esta-

ções, que, lendo chegado á idade do bronze, não accusam um só

c;isí) d(; incineração; o (|ue não (juer dizer (pie 11'essa idade ad-
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optaram a iiiliiiiiiaijão, mas (juc eslc rilo nunca foi inlerrompido

desde os tempos neolilliicos.

Se as conclusões que acompanham as analyses chimicas res-

pectivas ás eslacões incluidas na idade de transição nada signifi-

cam em razão dessas estações não pertencerem a tal idade, as que

se referem ás da age du metal não logram melhor fortuna, por-

que n'essa idade incluiram os auctores Fuentc Vermeja, Lugarico

Vicjo, Anchuras, Zapata e Gatas, dcmonslradamente pertencen-

tes á idade do cobre, assim como La Roca, La Cinuela, San Mi-

guel, Cerro dei Moro c Cabezo Largo, cujos caracteristicos não

permittem uma segura classificação da epocha. Gomo pertencen-

tes a este ultimo grupo vejo apenas as famosas estações de Ifre,

talvez a da Bastida, Argar, Cabezo dei Oficio e Fuente Álamo.

Estas ultimas cinco estações, pertencentes á idade do bronze

c que abrangem lodos os progressos até então realisados desde

os últimos tempos neolithicos, não deixam deduzir as principaes

conclusões affirmadas.

Os auctores dizem

:

«O estanho é ainda raro; este único facto, á falta de outros,

faria suppor que elle vinha de longe.

»

Respondo, que o estanho era abundantíssimo em toda a pe-

ninsula hispânica, e mui provadamente explorado em tempos pre-

historicos na vasta região estanifera das Astúrias, e que a sua

accusada raridade somente pode significar a natural insciencia

nos processos da extracção e apuramento d'esse metal, mas que

ainda assim, algum se conseguira obter, por isso que está reco-

nhecida em varias estações das que ficam indicadas a industria

local da fabricação do bronze. Não é portanto mister imaginal-o

provindo de além do Ganges, havendo-o tão abundantemente no

solo peninsular; nem é licito presumir que aos antigos mineiros,

que já sabiam explorar e fabricar o cobre, faltasse o preciso en-

tendimento para descobrir e saber aproveitar o estanho, tendo-se

simplesmente em lembrança que os homens neolithicos d'esta

região empregavam o fogo nas suas explorações mineiras.

«Nós sabemos que numerosos objectos de colu-e puro da re-
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gião não pertencem a nm período especial, anterior ao conheci-

mento do bronze.»

Os auctores não expendem os fundamentos com que se aven-

turam a uma tão positiva affirmação, e do exame critico dos seus

brilhantes descobrimentos ninguém pôde deduzir uma tal certeza.

Para haver bronze, foi indispensável, não só conhecer-se o cobre

e o estanho, como o resultado pratico da liga d'estcs dois me-

taes; estes três descobrimentos ninguém pode conceber que, cm

laes tempos, se podessem eíTeituar n'uma determinada data. Re-

provo consequentemente a prioridade do bronze, sobretudo nos

territórios onde o cobre e o estanho constituem uma das suas mais

antigas riquezas, provadamente exploradas desde tempos absolu-

tamente prehistoricos.

«O primeiro metal conhecido foi o bronze importado, e se

depois d'esta importação ainda se fabricaram tantos objectos de

cobre, foi simplesmente porque o estanho era raro.

»

Nenhum indicio archeologico pcrmitte suppor-se que sejam

de origem estrangeira os artefactos de bronze achados nas esta-

ções da Hispanha e de Portugal. Nenhum d'elles denuncia o mi-

nimo signal de industria estranha e muito menos um qualquer in-

dicio da typica arte oriental. Os próprios auctores de um tal con-

ceito estão em plena contradicção com a demonstração que em-

prehenderam, declarando local a industria do bronze nas estações

em que acharam este metal.

Confessando que a industria do cobre supplantava a do bron-

ze, porque o estanho era raro, não justificam com isso as rela-

ções commerciaes que traziam de longe a esta região tão pouco

estanho que impedia desenvolver-se a industria do bronze. E que

factos levam os auctores a concluir que o estanho d'esla região

não era aproveitado, e onde estão as provas de que este metal

era trazido pelo commercio?

Não é licito ao homem de sciencia affirmar o que não pode

nitidamente demonstrar. A importação do bronze não está pro-

vada n'este território; o (jue os auctores jirovarani foi (|ue a in-
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(iuslria (rcslc melai era exercida nas localidades em (jiic o des-

cobriram.

«A questão da existência de uma idade do cobie íoi muito

discutida n'estes ultimes tempos, e muitos sábios, seduzidos pelo

que apresenta de natural a successão do cobre á pedra na mar-

cha successiva da civilisação, e pela presença de nm certo nu-

mero de objectos de cobre puro, foram levados a crer na existên-

cia d'esse periodo. Mas sobre que se baseiam para o estabelecer?

Sobre objectos achados um pouco em toda a parte, isoladamente

ou pouco acompanhados, não basta para que se possa ter certeza

absoluta de tal idade.

»

Isto dizem os auclores. Textc, pag. 218 a 219.

Para responder categoricamente a estas mui singulares as-

serções e refulal-as em devida forma, fica escripto este livro, com-

quanto apenas me bastassem umas duas a três paginas. Não pre-

ciso accrescentar cousa alguma de minha lavra, porque foram os

próprios auclores que tomaram a seu cargo refularem-se.

E notabilissimo que tendo aquclles illuslres exploradores des-

coberto oilo estações typicas da genuína idade do cobre na pro-

víncia de Almeria, não tivessem dado por isso, c fossem tão in-

cautamente incluil-as nos Ires grupos em que dividiram a lolaU-

dade dos seus valiosos descobrimentos!

Os leitores já as conhecem, porque de todas expendi as pre-

cisas informações: são as estações de Anchuras, de Zapata, Pa-

razuelos, Gárcel, Gérundia, Fuenle Vermeja, Lugarico Viejo e Ga-

tas. Melhor será, porém, que as estudem na obra dos auclores *;

e para não haver confusão, advirto que Gárcel e Gerúndia foram

coUocadas na age néoJithique, Parazuelos, na cige de tramition e

as outras cinco na age du metal.

E espantoso tudo isto!

Os homens competentes, que só tenham em visla a averigua-

' Lcs premicrs ágcs du miial dans Ic sud-csl de iEspagnr. par M. M. II. cl L. Sirct,

Tcjptc et Albinn. Kxistc um oxciíiitlar na liililiotlicca iiai-ional ilc Lisboa.
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ião da vordadc scienlifica, dirão imparcialiiienle se essas eslaijõcs

podem ser incluídas n'oulra idade que não seja a do cobre.

As contradicções pullulam a lodo o momento.

No mesmo capilulo em que dizem que os objectos de cobre

achados nm pouco em toda a parte, isoladamente, ou raras vezes

acompanhados, não dão certeza de tal idade, e que na Hispanha

não são muito numerosos, declaram pouco depois, que só na sua

exploração colligiram mais de mil armas e outros objectos de co-

bre, ao passo que os de bronze não excedem um terço ; e citam

um enorme pecúlio de vários artefactos que acharam com os de

cobre, sem que entre elles houvesse algum de bronze!

Tentando sempre impor o bronze como contemporâneo do co-

bre, perguntam: «Appareceu já algum quadro completo de uma

civilisação particular, confirmando com series importantes que o

bronze era desconhecido?»

Formar um quadro completo de característicos de epocha,

quando os auctores não poderam estremar os que acharam nas

suas estações, nem mesmo deixar conhecer o que em algumas era

de cobre ou de bronze, parece-me exigir muito. Entretanto, na

própria região dos seus descobrimentos, acho eu nada menos do

que oito estações com series importantes de artefactos de cobre e

de outras diversas matérias, estações que totalmente se extingui-

ram sem nunca ter visto um objecto de bronze; e além d'cssas

estações, indico as de Portugal já registradas como representan-

tes da idade do cobre. .

Agora chegam os auctores a outra conclusão, que se lembra-

ram de introduzir na sua lista, sem se saber d'onde se deriva,

mas simplesmente para que os leitores tenham em lembrança que

o bronze é mais antigo (pie o cobre; o que equivale a querer pro-

var que o fdho deve sempre ser um tanto mais velho que o pae!

O caso refere-sc á idade que attribuem aLugarico Viejo e a Cam-

pos.

Notem mais esta:

«Para se ver até onde a prudência deve ser levada, citaremos

a bourgadc de Lugaiico Viejo; d'aHi lemos nuiitos objectos ana-
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lysados e suo de cobre; os outros, pelo seu aspeclo, parecem

i,^ualmenlc de cobi'e, e, comtudo, esta estação è mais recente que

Campos, onde o bronze abundava. » Texte, pag. ^22.

Pois esla é uma das conclusões a que os auclores foram le-

vados por um excesso de prudência; mas não basía aííirmar o

que primeiramente devera demonslrar-se.

Agora lemos uiudança repentina e conlradicrõcs de mui lo me-

lhor sabor.

Os auclores recorrem á excellenlc obra intitulada: A(je du

bronze, que o sr. John Kvans publicou ha alguns annos, quando

a verdadeira significação de alguns artefactos de cobre que ap-

pareciam em vários paizes, ninguém ainda tinha methodicamente

inquirido, lanto mais porque então imperava com pleno vigor a

escola escandinava, que dividia os tempos actuaes em idade de

pedra polida, idade do bronze e idade do ferro.

Com effeito, n'aquelle tempo já havia alguns escriplores que

ligavam certa importância aos instrumentos de cobre, chegando

mesmo a presumir que a industria cuprilera teria constituído uma

epoclia successora da ultima idade da pedra; mas a demonstra-

ção é que ainda carecia de muitos elementos, e por isso o mui

conspícuo escriplor inglez, que tanto tem honrado a sciencia mo-

derna, com os devidos recatos se absteve de ir além do que lhe

permitliam os descobrimentos até áquella dala effeituados; c

d'este modo disse

:

<í Entretanto, ha na Europa poucos vestígios d'essa idade do

cobre, se porventura algum existe.»

Eu mesmo, encarregado cm 1877 da exploração de uma pro-

vinda inteira, não julguei, em vista dos meus primeiros descobri-

mentos, poder ir mais longe, vendo-me assim obrigado a admit-

tir e a seguir a divisão das idades estabelecida pela única escola

existente, e por isso a minha carta paleoethnologica do Algarve

foi elaborada sob o predomínio d'essa escola, que posteriores des-

cobrimentos meus e de outros obrigam a reformar, porque é ab-

solutamente indispensável, hoje, dividir a successão da ultima

idade da pedra em idade do cobre e idade do bronze.
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Na própria occasião em que o sábio Evans ainda não acliava

na Europa os precisos fundamentos para estabelecer uma idade

do cobre, mui preventivamente parecia tôl-a concebido, e assim

expressou estes conceitos

:

«Ha motivos para acredilar, que cm algumas regiões se em-

pregou muito tempo o cobre no estado nativo antes de se desco-

brir que a addição de uma pequena porção de estanho não so-

mente tornava o cobre mais fusivel, mas augmentavaalém d'isso

a sua elasticidade e dureza e o tornava mais apto pai'a a fabri-

cação de instrumentos e de armas.

»

Pois os srs. H. e L. Siret, lendo constantemente impugnado

a idade do cobre, em vista d'estes sisudos conceitos que o sr.

Evans já expressava quando ainda não havia sufficientes elemen-

tos para se comparar aquella idade, cxprimem-se agora n'estes

termos

:

«'Deve-se entender que no que íica expendido denominámos

sempre idade do cobre iim período em que este metal teria sido em-

pregado com ou sem a pedra, mas com absoluta exclusão do bronze.

Se assim se chamasse a uma epocha como á de Argar, em que

os dois metaes estavam em uso, e ainda predominando o cobre, o

nome de idade do cobre perderia o valor que se lhe attribue ge-

ralmente, e não traria senão confusões.

»

Agora a conclusão.mais positiva, que se deduz da primeira

parte d'este periodo, é que as oito estações de Almeria, que eu

inclui na idade do cobre, porcpie cm todas appareceu o cobre acom-

panhado de instrumentos de pedra com absoluta exclusão do bron-

ze, é legitima, perfeita e em plena harmonia com estas ultimas pa-

lavras dos srs. H. G L. Siret.

Finalmente, considerando o sr. John Evans que, mesmo de-

pois de reconhecida a superioridade da liga, a raridade do esta-

nho cm alguns paizes levaria os homens a reduzir as dosagens

d'essa liga, e outras vezes a usar simplesmente do cobre nativo

nu exirahido do minério, os srs. 11. e L. Sirel declaram encos-



333

lai-sc u esle conceito, dizendo: «elle exprime a verdadeiía razão

j)ur (jiie o cobre foi tão frequentemente empregado só: a raridade

do estanlio.o Tcxtc, pag. 222.

É precisamente a mesma verdadeira razão por íjiie certos in-

dividuos, soílVendo a falta absoluta dos haveres, vivem e morrem

pobres nas vizinhanças da opulência, ao passo que outios pobres,

seus contemporâneos, favorecidos por um capricho da fortuna,

passam a lograr fartas riquezas e morrem nos regaços da gian-

deza.

Tudo assim é, e tudo sempre assim foi!

Houve uma causa, e talvez mais de uma, que impediu uns

quaesquer povos, (jue já fabricavam o cobre, de exercer a indus-

tria do bronze, ou de receber os seus productos das estações em

que este metal mixto estava em uso; portanto, esses povos não

ultrapassaram a idade do cobre, assim como aquelles que fabri-

cavam ou usavam artefactos de bronze, podendo mesmo ser me-

nos antigos do que outros que já se serviam de armas de ferro,

não passaram da idade do bronze.

É o mesmo caso em que se acham as estações que exclusiva-

mente concentram característicos da ultima idade da pedra, si-

tuadas n'uma região ou em regiões diversas, onde outras, com

similhantes característicos ou sem elles, manifestam instrumentos

metallicos ou provas de industria metallurgica: aquellas, por se-

rem mais antigas ou por não lerem chegado a receber produclo

algum melallico, permaneceram e extinguiram-se na ultima idade

da pedra, e estas ultimas, embora mostrem ter-se constituído na

ultima idade da pedra, tendo podido prolongar a sua existência

e fruido os progressos de uma civilisação crescente, comprovam a

epocha em ([ue cessaram de existir, manifestando nos seus depó-

sitos o metal (jue as caracterisa.

O preceito fundamental da classificação consiste pois em de-

signar a ultima idade de uma estação pelo seu menos antigo ca-

racterístico de epocha
;
pois tudo que d'isto se aparte, [)ertence,

em menoscabo da sciencia, ás desregradas phanlasias da imngina-

ção.
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Concordo com as origens peninsulares do ouro, da prata o do

chumbo, e com as epochas a que os auctores referem o mui pro-

vável aproveitamento d'esles metaes.

Em seu competente logar darei conhecimento de um javali (?)

de bronze, achado no Algarve, cujos dentes caninos da mandibula

são de prata.

Recapitulando o que fica expendido, vê-se que os srs. H. e

L. Siret dividiram em três idades as estações que descobriram na

província da Almeria: idade neoliíhica, idade de transição e idade

do metal, sem comtudo indicarem os caractcrislicos que deviam

representar e estremar cada um d*esses grupos.

Designei eu porém as epochas e os caractcrislicos correspon-

dentes a cada uma, que já era possível deduzir dos descobrimen-

tos eíTeituados no território portuguez, a contar da transição dos

últimos tempos geológicos para os tempos acluaes, ficando assim

estabelecida a sua ordenação:

(Estações clássicas, os kioek-

l.""^ Epoclia préneolithica | kenmoeddings do valle do

1
Tejo.

!

Estações diversas. (Vejam-se

os dois primeiros tomos

d'esta obra.)

3.'' Primórdios metallurgicos nas es-)^ _ . i- , ,,n
. , ,.., • >Estaçoesindicadas, pafij. Ill)
laçoes neolithicas '^ ^

4.'' Epocha de transição do periodo

neolithico para a primeira idadclEslações, pag. IIG.

dos metaes
]

5.' Idade do cobre Estações, pag. 117.

6.^ Idade do bronze Estações, pag. 118.

y."" Phase de transição da idade doj

bronze para a primeira idade doÍEstaçõcs, pag. 110.

ferro (?) )

S^ Primeira idade do ferro Estações, pag. 120.

Seguindo pois os srs. 11. e L. Sirel um svstema diverso do

I
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que adu[)lci quanlo ,í classificação das eslaçõcs c do seu f,^ru[)a-

menlo, e sendo de grande ulilidade scienlifica para o esludo da

paleoellínologia hispânica, que desde já fiipieiii eslremadas, prin-

cipal.menle as estações da transição, da idade do colji'e e as da

idade do bronze, entendi que mais facilmente s(!riam percebidos

os dois systcmas, a fim de poder ser seguido aquelle que mais

evidente significação possa dar aos importantes descobrimentos

que os srs. Sirel indicaram no esboço geographico que precede

as estampas do seu Álbum, sendo este esboço aqui reduzido a

menor escala, ordenado em carta [)aleoetluiologica e acompanhado

da lista das estações, mediante a classificação correspondente a

cada um dos ditos systemas.

Eis-aqui a mencionada carta.

A principal conclusão que d'ella immediatamente se deduz,

6 que na provincia de Almeria ficam reconhecidas e comprovadas

nove estações neolilhicas, quatro da epocha de transição da ul-

tima idade da pedra para a primeira dos melaes, oito da idade

do cobre e nove da idade do bronze.

Do exame do texto descriptivo, referente a cada estação, de-

duz-se mais alguma cousa.

Nenhum artefacto metalhco penetrou nas nove estações neo-

lilhicas.

Nas estações de transição os únicos artefactos metallicos que

se acham são de cobre.

Não ha estação alguma com caracteristicos neolithicos em

que o bronze seja o único metal que acompanhe os instrumentos

de pedra.

Ha estações com instrumentos de pedra acompanhados de

outros de cobre e de bronze: como pois o bronze não se acha só

com os artefactos de pedra, mas sim o cobre, segue -se que o co-

bre foi que succedeu á industria da pedra e o bronze á do co-

bre.

Algumas estações da idade do bronze, para não dizer que são

quasi todas, ou todas, fornecem grandes indicios de ter larga-

mente permanecido na idade do cobre antes de ensaiarem e des-
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envulvLTem a indiislria do bronze, quasi sempre á simillianra da

do cidjrc, em que existiam os modelos mais anligos. O lexlo des-

criplivo não dá porém a saber se nos jazigos de cada estação o

cobre sempre se achou associado ao bronze, ou sem mistura de

bronze, como se viu na de Campos, em que o bronze appareceu

isolado quasi á superfície do solo e o cobre sempre mais ou me-

nos associado á industria neolithica. Alem d'isto, não estando

designados os metaes encontrados nas estações de epocha duvi-

dosa, ignora-se quantas se poderiam destacar d'esse grupo e in-

screver-se na idade do cobre. Não se sabe, mas subsiste a pre-

sumpção de que estas e as do bronze existiram durante muito

tempo na idade do cobre.

Aquém da provincia de Almeria, temos a de Granada, Cór-

dova, e a de Huelva, já nas vizinhanças do Algarve. Apurem com

sciencia e sem malicia o que por ahi já se tem achado, e verão

como cresce o numero de estações da idade do cobre. Foi essa a

região das explorações de D. Manuel de Gongora, abrangendo

ainda alguma cousa da provincia de Murcia, e elle confessa * que

apenas no decurso dos seus descobrimentos apenas achou um

único objecto de bronze: porque tudo mais, incluindo o que ex-

trahiu dos dolmens dos Eriales, era de cobre.

Estudem bem o que o sr. Mac Pherson refere ter desco-

berto na caverna, perto de Alhama de Granada, denominada

Gueva de la Mujer -, e vejam que a numerosas facas de silex, a

duzentos machados polidos, a polidores, percutores, outros in-

strumentos de pedra e de osso, c a muitas louças, estavam asso-

ciados um machado plano e uma frecha de cobre.

Nole-se que na provincia de Córdova a exploração do cobre

não deve ser menos antiga que a de Lonio de Bas na de Alme-

ria, sabendo-se como a mina de Cerro Muriano foi considerada

pelo competentissimo engenheiro D. Casiano de Prado, e que de-

' AnUíjuedadcs prclusloricas de Andalucia, 1808.

• Mac I'liorson, La Curva de la M\ijer. ISTO.
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pois de ler sido por (;llc luo pes(|iiiz;id;i. ainda íoriicccii aos srs.

Vilanova c Tidjiiio numerosos nuirlcllos d'a(jiicllos que se lern

julgado ser os m;iis aiiligos inslruuienlos de Iral^allio do mineiro

preliislorico, como lambem alli o eonlirmam as escorias, cuja ri-

queza mineral, denunciando um processo metallurgico idiniilivo

e imperleilissimo, é lai, que ainda dá lucros a uma empreza mi-

neira, como refere o sr. Vilanova y Piera.

Vejam as importanles manifestações da nossa viziiili;i pi-ovin-

cia de Huelva.

O sr. Recaredo de Garay ' descobriu alli bem deíinidos veslii^ios

de remotíssima exploração de cobre e sepulluras contemporâneas

d'essa anliga industria, que refere aos primeiros mineiros, con-

tendo os celebres marlellos dioriticos de sulco circumdante, ador-

nos de ouro e de prata de rude lavor primitivo, iicompanliados

de macliados e facas de cobre; e repare-se também, que alguns

rudimentares arlefactos de pnita acompanham as mais antigas

estações da idade do coI)re, como já o tinha mostrado a de Za-

pata; e portanto a industria mineira e manufactora da prata não

pertence originariamente á idade do bronze, mas á do cobre.

Não é preciso repelir aqui o que já disse acerca das minas

do Milagro, nas Astúrias. Acrescenlai'ei porém que ó mister ter

em lembi'ança os dolmens d'aquella região e os da contigua [)ro-

vincia de Santander- para se saber que alli estanciava uma po-

pulação neolithica, á ({ual não se podem deixar de allribuir os

instrumentos de pedra com que trabalhavam os primitivos explo-

radores do cobre.

O ((ue desde já se observa, é que, alem das estações da idade

do cobre já reconhecidas, ha no solo hispânico muitos outros

pontos, que apenas estão dependendo de uma exploração cuida-

dosa e sensata para as revelar em maior numero.

U. ilc Garay. Anliguedadcs preliisloncas de la provincia de Hiiclca, IJolctim de la

H. Acad. de la liisioria, 1883.

= Vcja-sc a memoria do sr. D. M. Santuola. Breves apiintex sobre ahjinws objelos

prelúslortcos de la provinda de Saníandcr. 1880.
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O território portuguez, apesar de estar ainda mui pouco ex-

plorado, já vimos como contribuiu para a manifestação da idade

do cobre.

Eslá portanto provado, que á ultima idade da pedra na pc-

ninsula bispanica succedeu a idade do cobre e a esta a idade do

bronze, precedendo a primeira do ferro, como em seu logar mos-

trarei.

Agora passam os srs. H. c L. Siret a outro assumpto. Tra-

çando um esboço geograpbico da peninsula, tentam fazer a re-

vista das principaes eslações, e servem-se da obra do sr. Cariai-

Ihac, dizendo que este escriptor tinha attingido tudo quanto era

sabido.

Não foram bem informados os auctores.

O sr. Cartailhac, no seu importante livro intitulado Agespré-

historiques de rEspaj/iie et du Poríiifiaí, publicado em 1886, disse

muito, mas não disse tudo, e tanto assim é, que estando concluída

em 1878 a carta archeologica do Algarve, e exposta ao exame

publico no museu que fundei e apresentei em 1880 ao congresso

de Lisboa, não referiu cousa alguma a respeito d'esta obra, onde

eram indicadas mais de trezentas estações prehistoricas e histó-

ricas, que eu havia descoberto n'aquella província. A carta pre-

historica já eslava impressa em 1884, e comtudo os srs. Siret

apenas mui graciosamente indicíiram no seu esboço geograpbico

a estação de Castro Marim, e no resto do território portuguez

simplesmente a villa da Arruda (!) Muge, Cascaes, Palmella (!),

Setúbal e Évora, o que equivale a dizer ({ue não conheciam (juasi

nada do que havia em Portugal.

O íim principal dos auctores ei'a conqoarar a civilisação de

Argar com as da peninsula e demarcar a zona (pie ella occupa-

va, 6 partindo do golpho chamado de Gasconha, passam pelo dol-

men de Eguilar, pela Gucva de Allamira, na pi'ovincia de San-

tander, por Covadonga, Cangas de Onis e pehi iniii;i, de cobre dei

Milagro, nas Astúrias; mas (caso notável 1), das margens do mar

canlabrico, eil-os na região dolmenica de Portugal, sem nos di-

zerem wnvd palavra de Los castros y má-moas de Galicia, qiie <J



sr. Villa-Amil v Casiro havia csludado, nem das anligiiidadcs das

províncias cenlraes da Hispanlia', ncni mesmo das imporlantes

descobertas palcolilliicas do M;iiizan;ires, perlo do Madrid; o fal-

lando dos dolmcns d'esle lerrilorio, (jiie nâo indicam na sua caria,,

altcslam não se poder snl)cr a qiic epoclia perlencem, por have-

rem manifestado ol)ieclos de natureza c idades diversas; o que

bem moslra que nenhuma nolicia exacla obtiveram a esie res-

peito.

Em seguida comparam os instrumentos de silex dos kioekken-

moeddiní^s do Cabeço da Arruda com os da estação de G;ircel.

como se podesse liaver alguma paridade entre dep^osifos tão di-

versos a todos os respeitos!

Comparam a estação de (lampos com a de Lycca, que Car-

los Ribeiro descobriu e explorou perto de Barcarena, não tendo

apparecido em Lycca um único arlefaclo metallico, e da gruta da

Gesarela, explorada, pelo sr. Nery Delgado, apenas dão rápida

noticia, para talvez deixar em duvida se a frecha melallica que

alli appareceu era de cobre ou bronze, estando já declarada como

sendo de cobre, não só pelo illuslrado explorador^ como pelo

dr. Augusto Filippc Simões ^ que foi quem primeiramente pu-

blicou a estampa d'esse instrumento. A mesma confusão sujeitam

as frechas de cobre das grutas artificiaes da quinta do xAnjo, perto

de Palmella, onde estavam associados a um riquíssimo c varia-

díssimo pecúlio neolithico.

Para nunca se perder a idéa de insinuar a promiscuidade do

cobre e do bronze, declaram ser de cobre uns quinze machados

planos da collecção do mui sisudo archeologo sr. Gabriel Perei-

ra, mas que são de bronze os seis qite o sr. Possidonio da Silva

levou á presença do congresso de Lisboa. Não é, porém, tanto

assim.

' Museu cspanol de ánliçjúcdaães, tom. vli.

' Nery Delgado, Nolicia acerca das griitas da Ccsareda, pag. 08, 1867.

' A. F. Simões, hUroducção á archcologia da pcninsula ibérica, pag. 117, 1878.
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O SI'. Possidonio apresentou, com etíeilo, seis macliatlos nie-

tallieos de Ires typos: dois de alvado com duas azellias laleraes,

sendo um da Abrigada (Exlremadura) e o outro de Rodriz (?),

provincia do Minho ; Ires de talão com orelhas latcraes, um da

mesma proveniência do antecedente, e dois de Ferreira de Alves

(Beira Alia), onde appareceram dezenove. O que porém é plano

e da forma de cunha, descoberto no Alemtejo, parece ser de co-

bre, como o são geralmente os d'aquella forma e aspecto.

Se os srs. Siret íizeram obra pelo que a este respeito expen-

deu o sr. Possidonio, não podiam achar quem melhor guiasse o

seu pensamento
;
pois este mestre, que ahi está regendo um curso

de archeologia, e passando diploma de archeologo a todos os dis-

cípulos que sabem repetir os conceitos que lhe escutam, começou

por informar o congresso de Lisboa «de não se poder suppor que

a peninsula ibérica conhecesse a idade do bronze, porque nem

na Hispanha nem em Portugal appareceu ainda uma officina ou

estação de tal industria^»; e disse isto no próprio momento em

que apresentava seis instiinnentos de bronze, declarando serem

cinco (os de azelhas) de industria local! O único que excluiu

d'esla prerogaliva, foi o que parece de cobre, plano e de forma

primitiva; e porque sabia que outros similhanles havia na França

e na Grécia, não o julgou alemlejano de origem, mas trazido por

alguma tribu que aqui viesse estanciar.

O sr. Possidonio, finalmente, notando serem raros os instru-

mentos metallicos na Peninsula, reflectiu então que mui pouco

acolhimento leriam lido n'este território, e com aipiella sagaci-

dade de entendimento (|ue já lhe tinha reconhecido o instituto de

França, concebeu a huninosa idéa de que a peninsuhi não teria

mesmo conhecido a tiansicão da ultima idade da [)edra para a

idade do ferro (!j, como succedeu na Noruega, onde o bronze não

teve ingresso, visto não haver ap})arecido nos tumidi explorados. 1

' Veja- se com attençfio o Coniple rmdu do congresso de Ijsboa, |)afj;'. .'{."nS a ."iGG v

estampa.



341

())';i, os roFiccilos (1(! ccilos osf;iij)l(U'os c os proferidos por

n((ii('ll(í iikmiiImo (Io iiisliliilo de França, podem lei' disjtoslo o es-

pirito dos srs. Sirct até o ponto de chegarem a (|uercr eíjuiparai-

a antiguidade da estação de (lárcel á dos (Jeposilos préMieolillii-

eos do valle do Tejo, assim como lerão preparado o de cada in-

dividuo que tenha recebido diploína de archeologo, assignado

pelo sr. Possidonio, para comprehendci e propagar por Ioda a

parle, que os dois paizcs mais similhantcs em feição paleo«;thno-

logia são a peninsula ibérica e a Noruega; o que toda a genie

logo percebe, sabendo que na Ibéria a industria do bronze era lo-

cal e n'a(juelle paiz da Escandinávia o bronze não chegou a ser

visto!

É porém agora que melhor se (xide perceber a inexaclidão

com que uns certos archeologos sem descernimento nem scien-

cia, e mormente os próprios escriplores estrangeiros mais dislin-

clos, costumam fallar dos assumptos peninsulares.

Os srs. Siret tiveram noticia do Algarve pela obra do sr. Car-

Inilnac. Não conhecem porém a carta paleoethnologica d'aquella

piovincia, nem os descobrimentos que alli fez, assim como des-

conhecem absolutamente o meu nome, e comtudo não quizeram

deixar o Algarve (talvez em atlenção ao sr. Carlailhac) sem o

apontar ao mundo scientifico ; mas alli o que mais captivou a sua

especial consideração foi o Serro da Eira da Estrada, no conce-

lho de Castro Marim, onde dizem ler apparecido um punhal de

bronze similhante aos de Almeria, assim como lambem declaram

ser de bronze o serrote da estação da Fonte da Ruptura, perto

de Setúbal; enganaram-se, porém, na designação do metal, por-

que os referidos instrumentos são de cobre e nenhum de bronze

os acompanhava ; e ainda tornaram a enganar-se considerando as

urnas dos cisís da necropole da Eira da Estrada como cinerarias,

quando ellas continham apenas fragmentos de ossos não queima-

dos, terra endurecida, e somente uma a mencionada adaga de co-

bre, associada a um núcleo de silex.

Dizem os auclores que os dolmens de Portugal são numero-
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SOS, mas que nelles ha mistura de objectos de natureza e idade

diversas, que não deixam determinar a epoclia.

Os dolmens que o sr. conselheiro Pereira da Gosta explorou

no Alemlejo, apenas forneceram inslrumentos de pedra.

Os dolmens da Pedra dos Mouros, de Monte Abralião, da Es-

tria, os de Agualva, de Canecas e Cintra, na Exlremadura, ex-

plorados por Carlos Ribeiro^, não manifestaram metal algum.

Diz porém o sr. Possidonio da Silva- que nos dolmens do

Alemtejo se tèem achado machados de bronze da íype le plus pri-

mitif, que exemplifica n'uma estampa sob n.° 5; e\aminando-se

porém o original, vê-se que é de cobre, e olhando-se simples-

mente para o typo, certamente primitivo (contra a opinião do sr.

de Morlillel ^ }ião demonstrada) acha-se o que é predominante

nos machados de cobre do Alemtejo e Algarve,

Não está provado que em algum dolmen de Portugal se te-

nha achado um qualquer artefacto de bronze: o único metal que

rarissimas vezes tem apparecido, e sempre escassamente, em pou-

quíssimos dolmens do Alemtejo, é o cobre, do mesmo modo que

nas cavernas, grutas artificiaes e nos outros depósitos neolithi-

cos indicados no capitulo u.

O próprio sr. Cartailhac, ex[)lorándo parcialmente em 1881

o dolmen do Freixo, ao sul e distante de Évora umas 3 léguas,

apenas achou um pequeno objecto indeterminavel de cobre com

fragmentos de placas de scliisto gravadas, como me informou o

sr. Gabriel Pereira, accresccniando que nos dohnens da região

eborense, que mui bem conhece como distincto e sisudo archeo-

logo, só geralmente se acham instrumentos de pedra, frnguienlos

de placas de schisto gravadas e louças da mais rude fabricação

;

mas quando mesmo apparecesse um ou mais artefactos de bronze

' Carlos l;il)('ii'0, Nolicia de al(juihas fislar.ões c monumenlos prchísloricox. Duas nio-

morias apresciitaiUis tá academia real das sciencias de Lis])()a e pnhlicadas em 1878 e

1«80.

' Comple remiu do congresso de Lisboa, \mii. 358.

" Idem, pag. 366.
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n'um dolmen, mn l.il caso moslraiiu que esse dolmen pertencia

á idade do bronze, ou que n'essa idade fora aproveitado, não se

podendo de modo algum concluir que os outros da mesma região

devi;im pertencer á mesma idade; pois sabe-se que lia dolmens

da idade da pedra, da idade do cobre, da idade do bronze e ainda

da idade do íciio.

Não percebo, pois, porque não se possam classificar os dol-

mens de Portugal já ex|)lorados. Se alguns manifestam metaes,

ou outros diversos caracterislicos, sigam-se as regras da classili-

cação, e acabemos de uma vez com o impertinente propósito de

cliamar bronze ao que ó cobre, escondendo-se assim os elemen-

tos que comprovam ter sido o cobre que constituiu a primeiía

idade dos metaes.

Não posso finalmente concordar com os srs. Siret, quando

affirmam que os dolmens abundam na região Occidental de An-

daluzia, desapparecendo nas orientaes, (pag. 246 do Texte). Pois

tão longe de Almeria ficam os da região granadina, e nomeada-

mente os de Dilar, de Iloyon, do Herradero, de Toyo de las Vi-

nas, de Fonelas, da Cruz dei Gogollero, dos Eriales, daCoscoja,

dos Cbaparros, de Ascencias c os denominados Sepulturas de los

Gentiles?

Pois estes dolmens ])odem considerar-se pertencentes á re-

gião Occidental de Andaluzia, estando situados entre a margem

esquerda do Guadalquivir e a orla maritima do Mediterrâneo? K

os* dolmens da região canlabrica lambem pertencem ao occidente

da ílispanlia ?

Dizem ainda, aquelles escriptores «que a arcliiteclin-a dolme-

nica foi abundanie em Portugal ao longo do Atlântico (Texto,

pag. 253)»; esqueceram-se porém de comprovar esta proposição,

citando os dolmens do Alemtejo, de Traz os Montes, e a sua com-

pleta ausência na zona territorial do Algarve. .

.

A distril)UÍcão dolmcnica da peninsula está mui longe ainda

de baver sido compreliendida.

A elbnograpliia paleoetbnologica da peninsula não se pôde
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assim Iralar a largos traços; e miiilo menos cm lai esUulo, ohii-

gal-a a fornecer peremptórias conclusões.

Bastaria observar a carta em que os srs. Siret quizeram re-

presenlar a préhistoria da península (Texíe. pag. 50), para im-

mediatamente se perceber que quasi nada conheciam de Portu-

gal; pois, como já disse, marcaram apenas neste território Cas-

tro Marim, Évora, Setnbal, Palmella, Lisboa, Gascaes, Arruda ^

e Muge, e n''este mesmo limitado numero de logares, querendo

referir-se ás grutas artificiaes da quinta do Anjo, indicaram sim-

plesmente Palmella, quando as grutas ficam a oes-sudueste e dis-

tantes 4 kilomelros d'aquella villa; e indicaram lambem a villa

de Arruda na margem direita do Tejo, confundindo-a com o Ca-

beço da Arruda, situado na margem opposta, e a tão grande dis-

tancia, que fica a es-nordeste e a uns bem medidos 4 kilome-

lros de Muge.

Fazendo, porém, a resenha de muitos descobrimentos im})or-

tantes em diversas provincias da Hispanha, ficou sendo este ca-

pitulo um dos mais apreciáveis da sua obra.

Acham finalmente muitas diííerenças e analogias entre as es-

tações preliistoricas da Hispanha e de Portugal ; o que não ad-

mira, porque entre as de qualquer paiz se dá o mesmo caso. E

precisamente o que na actualidade também se observa : cada terra

com seus usos privativos, embora a maioria dos usos em cada re-

gião seja quasi uniforme.

Passam os auctores a um novo capitulo (pag. 255), inlilu-

lado : Recherches et origines. Examinemol-o.

Distinguem três civilisações : primeira a idade da [)edra nmi

duas phases mui vizinhas^ correspondendo a prinieiía aos kioek-

kenmoeddings portuguezes, e a mais recente ao neolilhico, di-

zendo ler esta em todos os paizes um caracter commum. (|ue mais

' A villa (Ic Arnidíi não CDiisla f|iii' lenha niaiiircslado aiilij^iiiiladcs jiivliisloriras:

(?m fompoiísarãí). loiii-a a lama i\c |ii(pi|ii/.ii- iniiiln Ikiiis viniios
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so (leve ;illi'il»iiii' ;'i r(iinmiiiml;i(](' de fclncõcs ímiItí^ (is povos do

(jiic ao [)ai;dl('lisiiio g(;rul iia iiuuclia do |)rogr('SSo.

A so^niida [)liasc dizem ler sido Iransiloria e caiacleiisada

pelos íaclos scguinles: 1.", o ein[»rego geral de gi'aiide parle do

material neoliliiico, soLie Uido das lacas e írcclias de silex ;
2/', o

aperíeiçoamenlo de diversas industrias ; as modificações na arle

de construir, a edilicação de boas habitações em vez de cabanas,

e o melhoramento da cerâmica, cm que os artifices dos Três Ca-

hvÁOi^ erani já niiiito adefiliadf)^; 3.", a apparirão simidtanea de

costumes e objectos inteiramente novos, produzindo nrna verda-

deira revolução, laes como jóias de bronze, vindas de longe, os

primeiros artefactos de cobre fabricados no paiz, as contas de

cornalina, a incineração de certa classe de defuntos e o deposito

(bis cinzas em urnas ás vezes ornamentadas.

Com efíeito, em presença de laes divisões, de laes caracteris-

licos e de taes conceitos, o espirito sente-se enleado e absorto,

mas ao mesmo tempo desejoso de se bbertar de tantos emba-

raços.

Em que estações prehisloricas da provincia de Almcria se

manifestaram característicos coetâneos dos que separam os kioek-

kenmoeddings de Portugal de todos os (jue constituem o pcriodo

propriamente neoíilhico ?

Não me inculquem as facas de silex de Gárcel, companheiras

de pedaços informes de cobre e de minério cuprifero, para se com-

pararem com os poucos artefactos de silex facetados, que appa-

receram no Cabeço da Arruda e em Salvaterra, artefactos que

não são certamente os modelos das typicas facas neolithicas
;
pois

se alguns apresentam três facetas no plano posterior, muitos e

mais perfeitos exemplares, também com duas e Ires facetas, já

anteriormente se fabricavam nos últimos tempos quaternários,

como são os das estações magdalenianas, exploradas por Lartet

e Chrsty \ por Castagné, Massenat, Frossard, Brun e Brenvery,

' Heliquiw AquUaniccc. líeiíis' contrihutions to tlio archtrolojiy aml pald-oiiiolofry

ní 1'erig-onl. Vojani-so os oxemplarcs da ppocha do ran.nifpr.
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de que ha excellenles amoslras na pi. xxi do Musêe préhistorl'

que dos srs. G. e A. de Morlillet. As próprias gruías de Caslella

Velha, exploradas por Luiz Larlet, forneceram facas de silex pris-

máticas, extrahidas de depósitos pertencentes á epoclia do Cer-

viis tarandiís na Europa, como a (pie o sr. de Morlilíel estampou

no seu opúsculo intitulado; Origine de la navigation et de la yê"

che, pag. 23, íig. 10. Mesmo no solutreano (pi. xvm) já se acham

instrumentos de silex com facetas.

Nada d'isso, porém, me auctorisa a equiparar aqucllas esta-

ções rigorosamente geológicas e paleolilhicas ás do valle do Tejo;

pois que entre ellas ha a mesma falta de congruência que todos

notarão entre o Gárcel e o Cabeço da Arruda.

Enganam-se com os kioekkenmoeddings de Portugal ; não

basta olhar de longe para os únicos quatro, entre tantos que ha,

por emquanto apenas parcialmente explorados; é mister perce-

ber a elevada significação do valioso conjuncto ethnologico e do

minguado pecúlio industrial que já forneceram ao exame critico.

Não os levem até os tempos quaternários, porque não são tão

antigos, mas também não os incluam nos tempos neolithicos, por-

que não são tão modernos. Elles estão mesmo ensinando, a quem

é susceplivel de aprender, que são obra, habitação e jazida de

umas gerações de dois typos elhnicos diversos, que alli mesmo,

mariscando, pescando, caçando e agricultando, produziram bizar-

ras variantes, que não conheceram outra terra, nem outras ne-

cessidades na vida, além das do conchego de uns abrigos que as

asperezas de uma temperatura ainda excessivamenie fria lhes en-

sinarauí a preparar com pavimentos de barro vermelho molhado,

alisados, batidos e depois endurecidos pela acção do fogo.

O disfarçado empenho que tem havido em modcrnisar os

kioekkenmoeddings portuguezes conheço eu ha muiío tempo;

mas illudem-se, porque não o conseguem. O sobresalto que cUes

causaram no mundo scientifico foi grande e assustador, porque

subitamente invalidaram a imaginaria hypothese das migrações

brachycephalas invadindo o Occidente com a civilisação ncoli-

ihica.
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Viram pois (jíkí os Ijracliyceplialos d'esla parle da peninsula

eram indujjilavelmenle mais antigos que os do lodos os depósi-

tos conhecidos na Ásia c em lodo o mundo, e (jue nenhum <h)S

produclos da sua indiislria podéra reíerir-se a nina (jiiahpiei' civi-

Hsação estrangeira: j)oi(anlo, nãn se podeiuhj dar áíjneiles indi-

genas outra paliia e oulia cscohi iníhislri.d (jue não íósse a local,

para de algum modo se especar a existência d'essa já morihunda

ihcoria, Icm-se mui suhtilmente pretendido aggregar aquelles de-

pósitos ao periodo neohthico, para ípu3 a tal theoria íòsse licando

de pé; e ha mesmo quem a julgue ainda vivae vigorosa, por não

saber que caducou e morieu no dia em que se maniíeslou o pri-

meiro brachycephalo no Cabeço da Arruda.

Estando já descobertas muitas estações neolithicas na penín-

sula, ainda ninguém se lembrou de ordenal-as pelos seus cara-

cterísticos cthnicos e iiulustriaes, como certamente conviria para

se chegar a perceber se a civilisação neolilhica leve n'esta região

um seguimento gradual, que deva altribuir-se ao desenvolvimento

natural na vida dos povos; mas não obstante este trabalho não

haver sido ainda emprehendido, um íaclo altamente signihcativo

está mostrando que com etfeito houve esse seguimento gradual,

e é o de não serem Ião uniformes, como se diz, os caracteristi-

cos d'essas estações.

Depois d'este processo, embora muitos descobrimentos ficas-

sem ainda por fazer, ê que se poderia começar a dividir em dif-

ferentes phases o periodo neolilhico, sem necessidade de obrigar

a imaginação a supprir a falia das indispensáveis bases funda-

mentaes, porque antes de se ter chegado methodicamenle a uma

solução, julgo prematuro e sem valor o que cada escriplor pre-

tende impor á credulidade dos leitores.

Eu creio que desde a ultima phase do quaternário até á epo-

cha do neolilhico não houve lacuna alguma na vida das socieda-

des peninsulares,, e que um dia, quando em Portugal e na His-

panha se tratar de um trabalho geral de exploração melhodica

para o levantamento da carta archeologica da península devem

apparecer as estações de ligação entre o quaternário e os kioek-
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kenmoeddings do valle do Tejo e enire esles o o noolilhico; pois

no pouco que até liojc se tem descoberlo no solo d'eslas duas na-

ções^ não vejo bem definidos elementos que auctorisem a forma-

ção da escala que regeu o lento progresso d'essas sociedades.

E]ntrelanto os srs. H. e L. Siret dão a idade da pedra divi-

dida em duas phases mui vizinhas, dizendo pertencerem a pri-

meira os kioekkenmoeddings portuguezes, e á segunda o neoli-

thico, tendo em todos os paizes um caracter eommiim ; mas divi-

dindo esta phase em Ires epochas, declaram ser a primeira cara-

cterisada pelo emprego geral de grande parte do material nebli-

thico, sobretudo das facas e frechas de silex. Já se vê que esta é

a que mais se deve avizinhar do tempo dos kioekkenmoeddings,

onde não ha caracleristico algum rigorosamente neolithico. Sendo

pois esles depósitos tão vizinhos das primeiras estações neolithi-

cas, como explicar uma tal repentina diíferença no material ma-

nufacturado?

Eis-aqui mui subtilmente preparada a circumslancia mais

precisa para se poder basear a hypothesc de uma migração por-

tadora da civilisação neolithica, que logo na sua primeira epocha

manifestou um, caracter commum em todos os paizes; mas como

pode ser verdadeira esta affirmação.. se ainda mesmo admittindo

que a irrupção asiática, desencadeando-se de um foco enormís-

simo, que a própria imaginação não pode abranger, se destacasse

em massas compactas e marchasse em todos os rumos até os úl-

timos recessos da terra, não era possível que ao mesmo tempo

chegasse a toda a parte, lendo debellado todos os obstáculos e

firuiado em todo o mundo as suas estações civilisadoras com um
caracter commum ?

Indubitavelmente devera essa primeira epocha ter sido muito

duradoura para poder levar tão longe o ensinamento da sua civi-

lisação; mas (reste modo não se pode concelier que as primeiras

estações estabelecidas ficassem adstrictas á observância uniforme

dos seus caracteres fundamentaes e refractárias ao progresso que

é inherente a lodo o estado social, tanto mais originado de uma

civilisação relativamente adianlada : deviam poi'lanlo esses pri-



:í49

iiiciros (',(!iili'os (Ic novas |>(»|)iila(^'õ('S rivilisadoias ler si-iilido no-

vas iitíccssidades c cicado novas indnsliias, (juc ncnliuina cor-

wnU) cmigranlc podia loiíço Iraiisinillir ás nilinias cslarõcs deri-

vadas do mesmo IVico.

(^omprcliendido islo, como se pode jidiiar <|iie, eslando as

primeiras eslaeões se[)aradas das iillimas da primeiía (ípoclia jioi'

um lapso de (emi)O incommensnravel, Iodas manlivesscm os mes-

mos caraclerislicos (pie os fundadores linliam trazido do seu [)aiz

natal?

Ainda niesmo admiltindo (jue a comniunidade de relarões

IV)sse praticável entre lodos os povos dos diveisos continentes,

nunca essa uniformidade poderia dar-se entre as estações mais

antigas e as mais modernas, porque a lei do progresso, que rege

os destinos da humanidade, não permitte uma tão absurda con-

cepção.

Não houve, porque não podia haver essa feição unifoiíue

n"uma cpocha que não se lormou synchronicamcnle em toda a

parte, mas cujos limites estão separados, talvez poi" muitas deze-

nas de séculos.

Esta primeira phase dos tempos neolithicos, proposta pelos

srs. H. e L. Sii'et, não posso eu acceitar, [)orque a julgo reconhe-

cidamente aiiachronica.

Não corre melhor foi'tuna a segunda, que dizem ser caracte-

risada pelo aperfeiçoamento de diversas industrias (agora já re-

conhecem os eííeitos da lei do progresso), pelas modificações na

arte de construir, pela edificação de boas habitações em vez de

choças ignóbeis, e pelo aperfeiçoamento da cerâmica, cut que os

homens dos Trez Cahezos já eram insi(jues.

Mas, agora pergunto eu, tudo isto ganhou simultânea unifor-

midade no mundo inteiro?... Ninguém o afhrmará.

N*este caso, ou temos o Occidente invadido por outra migra-

ção })ortadora de novos inventos e apertei coadora das antigas in-

dustrias, ou somos obrigados a reconhecer que umas estações da

primeira epocha ronseguÍ!'am aperfeiçoar os j)roduclos do seu an-
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tigo trabalho e instituir novas industrias, ficando outras eslaeio-

narias ou extinctas.

Reconhecendo porém os srs. Sirel c|ue os arlifices dos Trez

Cabezos tinham mui notavehnente aperfeiçoado os seus produclos

cerâmicos, não podem ao mesmo tempo recusar-lhes a precisa

aptidão para poderem ter introduzido modificações na arte de

construir; e portanto as innovações não podem conscienciosa-

mente attribuir-se a novas migrações, mas ao estado de cultura

intellectual em Cjue se achariam aquelles povos do território i)e-

ninsular.

Reconhecido este progresso na segunda epocha do neolithico,

como se pode entender cjue da segunda para a terceira aquelles

povos ficassem inhibidos de novas invenções ou do descobrimento

de outras industrias próprias do engenho humano, tanto mais

desde que um anterior progresso já se havia manifestado?

Notam finalmente que a terceira epocha é caracterisada pela

simultânea (duvido!) apparição de costumes e objectos inteira-

mente novos, e citam o rito da incineração de certa clasí^c de de-

funtos e o deposito das cinzas em urnas, de (jue ha exemplares

com lavor ornamental, sendo ao mesmo tempo caracteristicos

d'essa ullirna phase do neolithico as jóias de bronze vindas de

longe, os primeiros artefactos de cobre fabricados no paiz e as con-

tas de cornalina.

Respondo a tudo isto :

O rito da incineração, apparecendo com jóias de bronze vin-

das de longe ou de perto, não era um costume novo, originaria-

mente companheiro das primeiras manifestações metalhu'gicas. A

incineração está comprovada em muitas estações neolithicas, onde

nenhum artefacto metallico existia; portanto, não é caracteristico

da primeira idade dos melaes.

Como já disse n' outro logar, o atilado Broca chegou a prever

os inicios da cremação dos mortos na ultima idade da pedra;

mas a prcoccnpação do que esse uso funerário fora trazido ao

Occidente pelos metallurgistas orientacs, não pcrmittia que tal
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migrações.

Não quero aqni renovar os dehates snscilados no conpjresso

de Lisboa em visla dos ossos da Fiirninha de Peniche e das gi'ii-

las da Cezarcda, já aiileriornKínle indicados n"esla região, como

prova da horrorosa pratica da antiiropophagia em tempos neoh-

thicos.

Formaram-se então varias hypotheses e expenderam-sc mni-

los argumentos para se preparar uma tal conclusão, e comtudo a

ninguém occorreu attrihuir tantos ossos queimados ao j.á existente

rito da ci"emação dos mortos, porque a regra dogmática da escola

vigente ensinava, ou antes im[>uidia como caso averiguado e in-

discutível, que o rito da incineração tinha sido trazido pelos por-

tadores do bronze e de todos os ensinamentos metallurgicos.

Nfio trato aqui de refutar oíí argumentos então expendidos,

mas simplesmente registo esta nova hypolhese, como sendo a que

me |)arece mais congruente ao rito da cremação, já demonslra-

damente usado na ultima idade da pedra
;
pois, no meu conceito,

os ossos parcialmente queimados, que o distincto explorador das

grutas da Furninha e da Gezareda achou associados a uma indus-

tria amplamente neolithica, não provam sufficientemente a depra-

vada usança do cannibalismo, porque ao mesmo tempo não se

pode admittir que tão nefandos banquetes se praticassem no in-

terior de obscuras cavernas entre nuvens espessas de suffocante

fumarada, e que ao feroz instincto que levava os homens a devo-

rar os seus similhantes, sem que lhes escapasse o encephalo e as

medullas, podessc alliar-sc um religioso sentimento para com uns

ossos partidos e tostados, que nenhum valor podiam ter para me-

recer tão piedosa veneração.

O cannibalismo dos antigos iberos, que o sr. SchaalThaiíscn
^

diz ter sido affirmado por Strabão, não está provado como pra-

tica inherente a este povo. O que Strabão refere-, é que as nc-

' Compte rendu (18801, pag. 277.

» Strab., Jiv, iv, cap. \, 4.
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cessidades de iiiii cêicu parece terem levado algumas vezes á [ua-

lica da anthropophagia os scylhas, os celtas, os iberos, e outros

muitos povos bárbaros, «juando obrigados a uuia tal extremidade:

mas isto mesmo não o assevera Strabão, porque uão julga sega-

ras as foutes d'onde taes noticias obteve.

A imperícia e ausência de niethodo com que se hão feilo al-

gumas explorações n'este })aiz, e mesmo na flispanha, se deve at-

Iribuir a falta de um certo numero de depósitos neolithicos com

provas de incineração, assim como ao preconceito da anthiopo-

phagia sempre se tratou de referir os ossos quebrados e (|uei-

mados descobertos em cavernas ou dolmens.

Uns descobrimentos recentes parece-me porém poder citar

em abono da pratica da cremação nos tempos neolilhicos.

Na serra, cuja extremidade occidental forma o Cabo Moude-

go, ao norte e a leste da Figueira uns 2 kilometros, descobriu e

habdmente explorou o sr. António dos Santos Rocha uma serie

de estações neolidiicas, onde nenhuui artefacto de cobre ou de

bronze foi achado: a primeira foi a /Ma?«?/ion2/<a í/a Ci/m/t'/m, 1 ki-

lomelro a oeste de Brenha, occupando um circuito de 27 metros.

O monumento interno eslava cheio de entulhos remexidos, par-

cialmente mesclados de matei'ias orgânicas carbouisadas e conti-

nha: lascas cortantes c uma frecha trapezoidal de silex, uma

goiva de schisto verde, um fragmento de louça, uma lamina de

rocha branda coui 0"\23 de altura, O'",! 5 de largura n'uma ex-

tremidade, O'". 10 na outra o O'". 04 de espessura, lavi'ada n'uuia

face coui sidcos que parecem cruzar-so em quadriláteros, uma ti-

bia plalychiieiuica e outros ossos humanos com impressões de den-

tes de animaes, assim como bocados de carvão c pedaços de con-

chas. Não manifestou metal algum.

Cabeço dos Moinhos.— N"este sitio, ao sul e distante uns 200

melros da Breuha, foi descoberto um monumento, quasi destrui-

do, composto de crypta e galeria de accesso. No seu âmbito ap-

pareceram dentes arrazados nas cor(>as, pedaços de craneo, de

cubitos e de outros ossos liuui.nios ipieimados, jinilnmenie com



inuilos curvõcs. A cslcs (tssos ;i|>|);ii(Mri;iiii associados uns lia-

gmeiílos (lo louças siinilliaiílcs ás do Jjicôa, do Cosareda o da Vuv-

niiilia, lima poiíla do sotla do silox Irigiieiro do coniprimoiilo do

0"',03G, dois íraí(mcn(os do poiícão do osso, uma placa d(! ardo-

zia, irrogulaniHMílo oslriada ii\iina faço o com vosligios do orifí-

cio na parto siiporior, tendo do altura 0"',0't8, na baso O'",030 de

largura, no topo O'",019 e de espessura 0"',004, mui parecida na

iórma ás do Monto Ahrahão e Furninlia, monos no ornato, por-

([uo nfto o tinha. Coín tudo isto havia ossos do coelho, um dento

do calira o fragmentos do ossos do ouiros animaes, bem como

uma concha fóssil o um pedaço do mineral do ferro, som nenhum

outro metal manufacturado.

Teremos pois alli um novo caso de anlbropojilHigia, simi-

Ihantc aos da Furninha o Cozareda, ou a cremação do um ca-

dáver ?

Teriam os rannibaes do Cobo Mondego assado o devorado

uma victima humana o dado em seguida um tão piedoso abrigo

aos ossos que não podcram mastigar?

Uma hypolhese d'este género, se não ó graciosamente mon-

struosa, é simplesmente ridicula.

Houve portanto n'aquolle monumento um enterramento por

cremação ; mas alli não existia nenhum artefacto metallico e o

[loculio funerário não se pode deslocar do periodo neoíithico;

logo, no período noolilhíco estava em uso, tanto o lilo da crema-

ção, como o da inhumação, já observado no monumento antece-

dente e nas próximas mammoinhas da Serra da Brenha e das Car-

niçosas. onde só appareceram instrumentos neolilhicos, assim

como nos arredores da Cumieira entre Quaios, Cabanas, Brenha

o Tavarede, do mesmo modo que nas vizinhanças das Alhadas e

na Fonlella.

Mas a incineração ou cremação dos mortos no periodo neoli-

lliico não se mnnifcsla unicamente em Portuual. O sr. ('ai'lailhac *

Malériaud'. ele. janeirci de 1886, pa^. 1 a 6.
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iioniLMa niiiilas estações (raqaelle pcriodo, onde não apparcceii

melai algum e foi verificado o uso da incineração predominando

sobre o da inliumação. A esle respeilo diz aquelle sábio, que ge-

ralmente os exploradores se hão ale hoje illudido com astheorias

correntes, e por isso, quando se tèem achado vesligios de incine-

ração cm depósitos neolil bicos, os ali ri buem a violações ou a en-

terramentos posteriores á idade da pedra, e accrescenta que este

rito deve ter tido uso geral no começo do neolilhico, de que não

ha jazigos conhecidos.

O sr. Cartailhac cita uma memoria publicada n:i Revtie àe au-

íhropologie, onde o sr. Pompeo Gastelfranco registra no território

reggianense sepulturas com incinerações no solo das cabanas das

populações neolilhicas, e diz que este rito estcá demonstrado na

França ha mais de vinte annos como muito anterior á manifes-

tação dos metaes; cita as grutas artificiaes do departamento do

Marne, exploradas pelo sr. barão de Baye, nas quaes os moi'tos

eram postos sobre pedras candentes para talvez melhor se effei-

tuar a exsiccação; c bem assim aponia as descobertas do sr. P.

du Chatellier na Bretanha, o qual prova, do mesmo modo que em

Finisterra, que a incineração piedominava na idade da pedra

;

pois em 145 monumentos, 20 tinham inhumações, 72 incinera-

ções, 31 só carvões e 22 duvidosos; e (pie em Finisterra a pro-

porção é, sobre 09 sepulturas, 58 com incinerações, O com in-

humações e 5 duvidosas.

Perante esta demonslração com que o sr. (^arlailhac estrelou

em janeiro do anno passado (1888) o primeiro numero da sua

revista, intitulada,: Mulviimix poiír rimtoire primitive de Thomme,

Iodas as iheorias em (pie [)or lauto leiupo ligurou a incineração

como característico da primeira idade dos metaes, ficaram derruí-

das, arraslando na sua queda faial os principios hypolhelicos de

(|ue receberam a existência e Iodas (pianlas consequências d'el-

les se linham derivado.

Mui judiciosamente diz o sr. Carlaillac cpie no começo do

neolilhico deve a incineração ter lido uso geial. por não appare-

i-erem jazigos d'csse tempo; c eu creio, notando a quasi completa
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aiiscnciíi (l(í ossos liiiin.iiios nos (Icposilíjs (jii.ilcni.uios, sem (\mt

ningiKMii lenha, salisíacloi^iainonlc explicado o lini (|iio livciain.

ser mni |H'ovavel ([ue j.á enlão íòsse pialicada.

A iiicineraeão não s(; [xíde portanto invocar como caiacteiis-

lico de e[)ocha |>oslerior ao neolilliico, e, |)orlanlo, as considiMa-

ções e conseíiuencias a que lôrain levados os dislinclos explora-

dores da província de Ahneria, nada significam, nada provam.

Outro lanlo succedeu ás laes imaginarias jmos de bronze vin-

(Im de lonyc. Que jóias são essas e ([ue caraclerislicos podem aho-

nal-as como ol)ra de arle estrangeira, ap[)arecendo enj meio de

um povo já reconhecido com aptidões para aperfeiçoar a sua in-

dustria e que habitava n'uma região das mais ricas do numdo,

onde o cobre e o estanho IViram (íxpioi-ados e iililisados em !em-

|)0s prehisloricos ?

Não está provado (pie alli chegasse cousa alguma de longe

;

pois nas estampas não ha ver mn objecto com lavor ornamental

ou com qualquer outro indicio de feição exótica. Fallar em jóias

vindas de longe sem as especificar o descrever, equivale a não

lallar em cousa alguma.

Provem que a industria do bronze é tão antiga como a do co-

bre, tendo já manifestado oito estações fundamentalmente neoli-

thicas, na provincia de Almeria, acompanhadas dos mais rudi-

mentares artefactos de cobre, e nenhuma com artefactos de bronze

sem estarem associadas a outros de cobre.

Já mostraram (jue este fado não se manifestou na |)enin-

sula, e que emliora na Escandinávia e n'outros jiaizes o bronze

tenha apparecido associado a estações neolithicas, o que isto

prova é (pio n'esses territórios a ultima idade da pedia ainda

existia, quando o cobre já eslava muito racionalmente substituído

pelo bronze, principalmente para armas de guerra e instrumen-

tos de trabalho, e que o bronze d'esse tempo, Ião explendida-

mente ornamentado, já tinha caducado n'oulros paizes. onde os

instrumentos de ferro haviam assignalado os primórdios da civi-

lisação dos nossos dias.

As três contas de cornalina achadas em Campos, Qurénima



c (vildcro lie Mojácar, cslações qii(! licain iiuliiidas na cpoclia do

transição do iieolilhico para a primeira idade dos mclaes, mas

que são da idade do bronze, não provam ser obra de importação

estrangeira, como julgo ter occorrido aos illuslres exploradores,

nem me parece podcr-sc provar que pertençam cá idade do

bronze.

Para não ser preciso imaginar qiic toes contas só podiam vir

de longe, bastará saber-se que uma das formosuras do território

de Almeria, é a de ser leito creador de saphiras, jaspes, agalhas,

granadas e cornalinas, como affirma De Vogien^

Havia portanto a matéria prima na localidade, c se então

fosse possível fabiical-a, ás aptidões dos velhos habitantes de Al-

meria, já reconhecidas a muitos respeitos, deveriam ser attribui-

das, por isso que entre tantos milhares de diversos artefactos alli

achados, nenhum ficou demonstrado como proveniente de estra-

nlia origem.

Resta porém saber, se desde a ultima idade da pedra até á

idade do bronze já era conhecido e usado algum processo para

a perforação da cornalina, substancia da mesma rijeza que a cal-

cedonia, a agalha e o silex, que só podia ser riscada pelo topá-

zio, pelo corindon e pelo diamante, porque o próprio quartzo

opaco ou crystalino, occupando o sétimo grau na escala das du-

rezas mineralógicas, é riscado por todas aquellas pedras.

As quatro mil contas de pedras mais ou menos brandas, que

os srs. Siret colligiram nas suas exploiações, |)odian) ser fura-

das por ponteiros de silex e até de quartzo, mas não as de cor-

nalina.

As contas mais rijas, que o sr. G. de Mortillet diz terem sido

raras vezes achadas em grutas e dolmens, são de cpiartzo verme-

lho e crystalino, e indica dois processos que julga terem servido

para preparal-as; o primeiro eia um ponteiro de madeira com

' De Vngieii, Dicc. (jeograph. ujiivcrscl, vori). Alnicria. 1'an's, 1830.
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areia liiia inolliada, [xjslo cm movimeiílo de lolarão, e o scguriilo

um osso ôco 011 um junco, trabalhando do mesmo modo*.

O allriío da areia molhada produzia o luro. O sr. de Moilil-

lel exemplifica um d'esles proc(!ss(»s, lalvez o primeiro, estam-

pando uma dessas contas, ou antes um c;dhao achatado de quartzo

vermelho ", medindo de comprimento 0"\024 e de largura 0'",014,

tendo 0"',009 de diâmetro o espaço superficial cm que a pcrío-

ração começou a ser lavrada. Não mo parece porém algum dos

ditos processos mechanicamente applicavel a contas de coriialina

de menores dimensões, com orilicio de minguado diâmetro, ou

mesmo a qualquer das referidas substancias siliciosas, não ha-

vendo em laes pedras algum furo, caverna ou cavidade natural;

e, comtudo, existindo naquelle terreno a saphira, variedade do

corindon, poderiam aquelles exploradores da pedra ter observado

que ella era mais rija ((ue a cornalina e a empregassem na fabri-

cação das contas. Quero íinalmcnle admittir ([ua seria posdccl [a-

rem sido alli fabricadas, visto haver na própria localidade a sa-

phira e a granada, como podia haver outro processo desconheci-

do; mas do possível ao verosimil ha muitas vezes distancias in-

vencíveis.

Alem d'isto, as condições archeologicas cm que foram acha-

das as três contas não afiançam precisamente a antiguidade que

se lhes altribuc; pois a de Qurénima e a de Mojácar estavam

em sepulturas que já tinham perdido a cobertura, mostrando as-

sim haver sido invadidas, e a de Campos não admira ter-se achado

a 1"',50 de profundidade n'um logar junto á muralha em que fora

incendiada uma casa; pois que sobre os entulhos provenientes do

incêndio accrescia a espessura do material com que a derrocada

muralha linha alteado o solo adjacente ; e aquellc solo foi tantas

vezes revolvido que os auctores descrevendo o perimetro amura-

lhado, dizem havei' alli quatro camadas, duas de cinzas e duas

' l)c Morlillct, Lc Piykisloriquc. pag. 5G!).

' lUein, Mti^rc prrhisloríquc. n." G45.
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de cnlulhos; a primeira sobre o solo virgem com 20 a 30 ccnli-

meiros de terra mesclada de cinza, e sohre cila objectos carbo-

nisados; a segunda com 40 a ()0 cenlimetros de enliillios, lama

endurecida e pedrisco; a terceira irregular, com objectos altera-

dos pelo fogo: a quarta com enlulbos análogos aos da segunda,

mas com mais signaes de fogo. Já se sabe que a muralha externa

foi obra posterior á fundação da estação e que a interna é mais

moderna, porque o seu alicerce teve de cortar cinzeiros prove-

nientes de anteriores incêndios; sabe-se mais (|ue na e[)ocl)a árabe

aquelle terreno foi utilisado, porque perto está o caslello mou-

risco de Tefejin.

Sobre tudo isto diz ainda o texto descriplivo, que em Quré-

nima «on ramasse bon nombie de fragments de poteries el di-

vers objets de daícs différcntes: (juclqucs uns doivent êlre altri-

bués aux époques romaine el mauicsque (pag. 03), Ora, perante

umas taes condições, a pureza dos jazigos em que foram achadas

aquellas três contas, não me parece suiricienlementc abonada.

As origens estrangeiras, que os srs. Si rei quizeram implan-

tar no território peninsular. íicam por eslc modo refutadas; |)0-

dem admiUil-as os sectários da sua escola escandinava, mas re-

jeito-as eu, apesar de ser o mais Ínfimo interprete da paleoelhno-

iogia da peninsula ibérica.

A idéa, sempre fixa, de (pie lodo o piogresso nolndo nas es-

tações peninsulares só podia derivar-se de estranhas terras c não

da iniciativa indigena, leva os andores a estabelecer bases, de

(jue apenas se podem inferir consequências contiaproducentes, ou

pelo menos resultados desconnexos.

Citam varias passagens de Piougemonl', de Soplius Miiller,''

d(! Petit RadcP: mas o que estes auctores referem, longe está de

allingir a epocha em (pie o cobi-e succedeii na |)eninsula á idli-

' l)c lí(iu;;('iiioiit, A "//'; ilii hfimz-c mi /rs S''iiiilrs i;ii Occiílriil

.

' S()|ilnis MiilfT, Maírriuii.r. ISiSC,

l'c(il Hadrl, Oi-iijinvs drs jiliis mirioincs t-illi^s dv I Esinujm:— Acinl. ilcs lii.st;iiii

Iniii. VI.
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ma idade da [)C(lia, c (toe isso alii so cslíio conlundindo com siic-

cessos de dalas mui las dezenas de séculos posteriores o que s(!

passou n'esses tempos, de que nenliuma designação ethnica li-

cou registrada.

Se osr. de Rougemont refere que a urna cineraria era particu-

larmente ariana, indo-européa, japlielica, porque os cgypcios c os

semitas conservaram sempre o antigo rito da inliumíicão, não

])rova com isso que a incineração pertença a epoclia que medeia

entre a ultima idade da [)cdra e a primeira dos melaes e lV)Sse

trazida ao Occidenle pelos melallurgislas da idade do bronze;

pois nem de Rougemont, nem os srs. Siret, nem escriptor algum

pode demonstrar que a incineração íòsse introduzida na penín-

sula ibérica por migrações estrangeiras, vislo lallarem as indis-

pensáveis provas arclieoiogicas para que tal conceito se possa jul-

gar seriamente acceitavel.

A incineração [)odia ler sido inventada em qualquer povo do

mundo, ou adoptada, como íoi, em diversas regiões, sem depen-

dência de migrações directas, sendo communicalivarnenle Irans-

mitlida a exlensissimas series de estações humanas; nem a este

respeito adianta cousa alguma o sr. Sophus Muller, quando de-

duz dos poemas de Homero que a incineração era o rito funerá-

rio da anliga civilisação Iiellenica; o que ainda melhor deixa |)er-

ceber quando estabelece os eslylos de ornamentação de certos

vasos cerâmicos e os refere a epochas diversas, dizendo

:

«L'ornementalion íormée à Taide de Ia ligne droile pcul être

suivie au dela de Tltalie el à traveis de TEurope, jusqu'à la Scan-

dinavie dans la série des dépôls d'uii (emps plns rccent que celui

ou dominaienl la spirale el la ligne courbe; el il esl digne de re-

marque qu'avec ladoption de celle ornemenlation implanlée de

la Grèce, jusque dans Ic nord, s'clablissent de nouveaux usages

funéraires: Tincinération des corps et Ic placement d'urnes dans

Ics lieux de sépullures communs à lous el sous tumulus.»

O sr. So[)hus Midler enganou-se. Muito antes de haver vasos

ornamentados na Grécia já a incineração era largamente usada

na Kuropa.
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A islo redarguem os srs. Sirel

:

«Se estes fados podem ser generalisados, temos de i'ejcitar

os semitas como importadores do primeiro bronze na Hispanha e

olhar para a Itália, a Grécia e para as regiões ao norle do Medi-

terrâneo; e lanto a isto se é levado, que as formas das urnas ci-

nerarias de Qurénima, Caldero de Mojácar, ele, receberam des-

envolvimento esplendido na Itália e na Áustria; pois achámos os

mesmos contornos, os mesmos desenhos, mas com profusão e ele-

gância superiores nas necropoles hallstatinnas (da idade do ferro)

d'esses paizes, coíiio mostrámos com o desenho de alguns d'esscs

vasos.» l\'j(e, pag. 26G, est. xxvu.

N'eslc caso, os mestres fpie vieiam da Itália e da Grécia en-

sinar á ílispanha a eslhelica da arte cerâmica eram apenas uns

mal ensinados olleiros, uns eslragadores do bom gosto, uns des-

truidores da elegância, uns inconscientes diffamadores da aile

ilalica e hellenica. porque tudo quanto fizeram, ficou muito aljaixo

do que era bello c gracioso nos seus paizes.

Mas como foi islo? Como se explica islo?

Os srs. Sirel (Tcxte, pag. '260) por um lado são levados a

derivar da Ilalia, da Grécia e da região seplentrional do Mediter-

râneo a forma e os desenhos da louça de Qurénima, Caldero de

Mojácar, Lugarico Viejo e Argar, em cujo ornato impera a linha

recla formando fileiras de triângulos, ornalo que, segundo a iheo-

ria do sr. S. Miiller, representa uma epocha, posterior á d'aquelle

em (jue predomina a curva e a espiral, e por outro lado, quando

li'alam de averiguar a origem das grandes urnas em que se met-

tiaui dobrados os cadáveres, alli'ibuem a sua fabricação íihahili-

dade dos olleiros d'a(piellas estações, cuja idéa julgam ter-lhes

sido suscitada pelas antigas urnas cinerarias ([)ag. 202). Além

disto, fallando das taças de pé da Perncra, Ifre, Zaj)aia, Argar,

ctc, recommendavam a elegância do contorno, dizendo serem ly-

pi(;as, porcjue n'ellas não Ita ver injlncnciit esírwigcíra, e que

d'csle modo julgam que nenhum povo ou introduzia na llispanlia,

devendo por isso ser ohm de industria local (pag. 203.)

Ora. SC a Ihcoiia do si'. S. Miiller IVisse veidadeií-a. as loucas
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l»(3i)insularo.s oriuun('nl.i(l;is de fileiras de Iriiiiigidos, seii.i amais

moderna, c se podessc adoptar o conceilo dos srs. Sirel, pode-

riam esses ornatos ter vindo da Ilalia, da Grécia e de outra na-

(jão da oila se[)teiitrionid do Mediterrâneo.

O orFialo triangular é muito mais antigo na peninsula do que

na Itália, na Grécia, e nas nações que guarnecem toda a bacia do

Mediterrâneo, porque em parte alguma appareceu ellc ainda Ião

typico e desenvolvido como nas estações neolitliicas de Portugal.

Para o comprovar ahi está no segundo volume d'esla obra uma

collecção dos desenhos d;is placas de scliisto encontradas unica-

mente em cavernas e dolmens d'eslc paiz, pertencentes á ultima

idade da pedra, assim como os desenhos, do mesmo lavor, de vá-

rios artefactos de osso e marfmi, colligidos nos mesmos depósi-

tos.

Se este ornato apparece depois em louças e em objectos me-

lallicos na peninsula, é porque já era muito anteriormente usado,

e não porque fosse preciso vir aqui ser ensinado por algum mes-

lie das orlas do Mediterrâneo; e se as louças eram mais rústicas

(i menos elegantes na forma, é porque eram mais antigas que as

da Itália e da Grécia, que pertenciam a un temps plus rècent,

come diz o sr. Muller, e porque sendo anteriores, c de indusíria

local, como aíBrmam os srs. Siret, não ha que admirar haverem

sido aperfeiçoadas n'aquelles paizes até o requinte da elegância

n'um tempfi pias récent.

A linha curva, contornando e representando o homem, mui-

tos outros mammi feros, as aves, os peixes, os reptis e as plan-

tas, leve mais antiga applicação: todos conhecem as gravuras das

estações magdelenianas e não é mister recorrer a outras provas.

Não foi ella porém totalmente banida, como se tem affirmado

;

pois apparece gravada em pedras de monumentos que se consi-

(leiam pertencer aos últimos lempos neolithicos, figurando pés

humanos, como n'um dolmen dos arredores de Vannes, grupos

de machados de pedra, folhas de fetos, e vários ornatos de [)han-

tasia, como mostraram os dolmens de Gavr'Innis, de Loc-Maria-

Kei', de Manné-er-Hroch e outros, assim como abumas rochas.



A própria figura humana, esculpida numa placa de schislo,

onde primilivamenlc houve outros ornatos que se estragaram an-

tes da placa ser pintada de vermelho, achei eu no monumento

n.° 4 da necropole de Alcalá, deixando perceber que tendo en-

trado n'aquelle monumento já parcialmente obliterada, devera

ser de data anterior á d'aquella construcção.

Não ha portanto fundamento positivo pai'a se tomar como ca-

racterislico de duas cpochas diversas o lavor ornamental deter-

minado somente por linhas rectas ou por linhas curvas, nem se

pode aífirmar que seja mais recente o emprego da linha recta,

sabendo-se que a espiral, os círculos concêntricos, o arco de cir-

culo, e tantas outras figuras curvilineas, são adorno de bellissi-

mos artefactos de pcdi'a, barro, osso, maríim, Ijronze e ferro, a

contar dos tempos neolithicos.

Não prescindem porém os srs. Siíet de querer provai' que as

formas o o lavor ornamental das louças mais aprimoradas de Al-

meria fossem devidas á influencia que na Hispanha já exerciam

a Itália e a Grécia, e julgam reformar este conceito allegando as

antigas relações (juc Pelit Radel diz ter havido entre os três pai-

zes, sabendo-sc que Sagunlo foi fundada duzenlos annos antes da

guerra de Tróia pelos zacylhios que tinham vindo estabelecer-se

na Itália.

Na memoria cm que Petit Radel trata das origens das mais

antigas cidades da Hispanhn, * não vejo documento algum que au-

thenticamente comprove a fundação de Sagunlo por aquelles emi-

grantes insulanos do mai* Jonio. Plinio"^ é (piem refere, mas mui

cautelosamente, (juu (^ornclio Bocchus diz ter sido o templo de

Diana levado d;i ilha de Zacyntho para Sagunto pelos fundadores

d'aqiu'lla ilha duzenlos annos antes da tomada de Tróia, e Tilo

J/ivi(t'' lambem julga originários (1(! Zacynlho (fs lund;»dores de

' l'i'lil lladcl, Meiíi. tie ilnsl. It. de Fnince— Acad. des lii,scri|)., ele. vol. vi, 18.?.

' l'liiii(), liv. XVI, 7!), ;{: EL iii Hispânia Sa(junli aiuiil Icmpliun Dimur a /(icinlhn

fiílccclr Litin coiidilorihiis, anuis (hiccnlis unir, c.vciHtinn 'J'i'i\i(C, clr.

Tilii Liviu, liv. .\xi. 7.



Siigmilo; mas como cslcs ('scii|)lon.'s .'illiiliuem a Uaccho, u llei-

cules c a mais algumas celebridades mylliologicas a fundação de

outras cidades, assiin como Virgilio nos diz mui ingenuamenlc

lerem sido feilos por Nepluno (!) os muros de Tróia, e neidíum

(l'elles explica como ciiegou ao seu conliecimenlo a Ião posiliva

(lala da fundação de Sagunlo, não julgo suíficicnlemenlc averi-

guada essa dala, e quando mesmo estivesse, as louças mais aper-

feiçoadas de Almeria, sendo anleriores na sua origem aos pri-

meiros assomos da idade do ferro na península, nenhuma inlluen-

cia [)odiam tci' devido á Itália e á Grécia, se as relações (jue se

diz ter havido cnire essas nações e a liispanlia começaram a es-

lahelecer-se apenas uns duzentos annos antes da destruição de

i roía.

N'este caso, tendo os srs. Siret averiguado serem de origem

local, e sem influencia alijuma esírnngcira, as elegantes taças ca-

liciformes achadas nas suas explorações, parece mais racional

julgar-se que na mesma phase cm que as populações do território

de Almeria estavam sendo deslruidas pelo incêndio, perseguidas

e afugentadas por vigorosos inimigos, chegariam á Itália e á Gré-

cia estes e outros productos da sua pouco antes florescente in-

dustria, e que n'csscs paizes as formas jcá elegantes das louças

[)eninsuiares fossem ganhando mais aprimorada graça e perfeição

arlistica até o tempo em que a musa de Homero celebrava com a

Odyssóa as navegações de Ulysses c immorlalisava com a Iliada

os heroes de Tróia; pois é talvez a razão da superioridade que

os srs. Siret notam nas louças das mesmas formas e desenhos

achadas na Ilalia e na Áustria: as louças de Almeria tinham sido

fabricadas na idade do cobre e na idade do bronze, (piando ainda

não haviam chegado á ilispanha os laes fundadores de Sagunlo

com o seu templo de Diana, e as da Ilalia e da Auslria, devendo

ser posteriores áquella dala dos duzentos annos antes da queda

de Tróia, porque foi então que Petil Radel achou haver intimas

relações entre a Grécia, a Ilalia e a Ilispanha, tiveram lempo suf-

liciente para ser levadas ao mais iri'epreliensivel apeileiçoamenio;

jiois está provado que as laças de pé pertencem a mais de uma
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epocha, vislo lerem-se achado na Lombardia em estações da idade

do ferro *, como referem os srs. Sirel, pag. 263.

Agora temos um caso dos mais extraordinários, que chega

mesmo a compromelter uma das mais poderosas Iheorias da escola

escandinava. Trata-se de uma riqueza que não foi trazida por es-

trangeiros, qne é privilegiadamente oriunda do solo hispânico,

descoberta, explorada e constituída n'uma nova industria, sem

auxilio algum de mestres vindos de longe, como aquelles que trou-

xeram (?) o bronze á península e ensinaram (?) aos peninsulares

a fabricar o cobre.

Trala-se do descobrimento da prata nativa na Hispanha, da

sua industria metallurgica e manuíactora, do commercio que a

levou a longos terras, distribuiu em varias regiões, c produziu a

opulência tradicional das mais nomeadas cidades da antiguidade.

D'esta vez não é a Ásia que envia á península uma nova in-

dustria, mas a península que derrama na Ásia e em toda a parle

uma das mais seductoras riquezas do seu fecundíssimo solo.

Geralmente, na opinião dos metallurgistas e archeologos, a

prata não foi usada nem conhecida em tempos prehistoricos an-

teriores á primeira idade do ferro, porque para haver prata, di-

ziam elles, era mister sabel-a extrahir do chumbo argentifero,

mas como o mais rico apenas contém 1 por cento de prata, e é

raro nas estações das idades anteriores á do ferro, cm que appa-

rece a prata quando devera abundar, cada um formava as hypo-

theses (jue llic occorriam e lodos mais ou menos consideravam

pertencer á idade do ferro os monumentos em que a pratíi se ma-

nifestava.

Todas estas conjecturas ficaram porém i-efutadas |)or um

descobrimento de grande importância, muito anterior ás exfdora-

cões dos srs. Siret.

' o IfiTO j.i era coiiliccido cm Troiu. (lilaiido lloincro (II. vii, M2), diz Pliiiio (|iio

lio loiíipo da guerra de Tróia, o conimercio do ouro se fazia Irocando-o por couros de

l)oi, por ferro e por despojos tomados ao iiiiiui^ío. "Mios roriis J)0uni, olios ferro ca-

|ilivi-(|iii' rdiiis ciiiiiiasse fradil». 1'liiiio, lih. .wxiit, iii. 1,
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Não loi tias galenas argííiiliíeras que os prirnilivos liahilaii-

Irs (Ic Almoria cxlraliirain a, praia.

IU'fcreni os srs. Sircl ([iic cm 1870 foi (]osfX'ljf'rlo iim amplo

jazigo (l<' praia rialiva ii'i]m cam[)o denominado llerrerias, junlo

á Sicrra Almagrera, cnire o rio Almanzora e a rambla de Miilé-

ria, que alTlue a eslc rio, distando apenas 3 kilomelros da raia

do Mediterrâneo, c que chegando as explorações a 40 melros de

profnndidade, a prodncção annual lem rendido Ires a quatro mi-

lhões de francos; mas que aíTlorando ale á snperíicie do solo as

massas esponjosas c brilhantes de praia naliva, esta circnmstan-

cia peruiittiu o seu descobrimento aos caçadores prehistoricos neo-

lithkos, primeiros habitantes d^aquella região, como bem o mos-

tram os restos das casas, as sepulturas c os muros de deíezaque

alli conslruiram.

Quando fallei da estação de Argar, reproduzi textualmente os

conceitos expendidos pelos srs. Si rei ácêrca da praia de llerre-

rias.

Já se sabe, pois, que esles escriptores tendo miudamente ob-

servado as condições em que acharam aquelle campo, ficaram

entendendo que «os indigenas, cm hiisca do minério de cobre, de-

vem ter achado á superfície do solo, ou a pouquissima profundi-

dade, brilhantes massas de })rala (jue logo transformariam cm or-

natos, empregando a martellagem ou a fusão».

A isto accrescentam ainda os auclores (pag. 259), que os in-

digenas para poderem defender esta riqueza do seu solo do ata-

(pie dos povos vizinhos, ou dos commercianles vindos de longe,

se rodearam de muralhas, obrigando-se mesmo a resguardar os

mortos, dando-lhes sepultura nos pavimentos térreos das suas

habitações.

Mas esles conceilos vão inteiramente destruir os já emiltidos

ácêrca do cobre e do bronze; pois não se pode comprehender

como se concede aos indigenas que na ullima idade da pedra vi-

veram tão ferio de Herrerias a precisa aptidão para explorar c

labricar pela martellagem of pela fusão a prata que afflorava nos

.cus terrenos, e se nega aos que ao mesmo tempo viviam a curta



:u»G

(lisUmcia de Lomo de Bas, em que o col)re afllora em ricos li-

lões, uma similhanle aplidão para o poderem explorar, icduzir

pela fusão e fabrical-o.

Pois para aquelles não houve ensinamcnlo nem intervenção

estrangeira, e para estes houve necessidade de tudo isso?

Ninguém pode atinar com a razão de tal desigualdade de

aptidões entre dois grupos de população tão pouco distantes.

Notem bem os leilores, que, no entender dos srs. Siret

(cap. II— A prata e o chumbo) foram os affloramentos superíi-

ciacs da prata nativa «que permittiram o seu descobrimento aos

caçadores neolithicos, quando elles eram anicos hahitoníes da re-

(jião, e que nenhum estrangeiro leve a minima intervenção na in-

duslria argenlifera, porque tudo foi obra d'aquellcs vnicos habi-

tantes da região. Tendo tudo islo em lembrança, vejam agora a

tabeliã iv— Analyses dos objectos de prata (pag. 231).

Ficando assim sabido que aquelles indigenas, que na ultima

idade da pedra viviam no território de Almeria, descobriram a

piala (juando andavam em busca do cobre e que descoberta por

elles a prata, logo a transformaram em ornatos, empregando a

maitellagem ou a fusão, sem auxilio algum estrangeiro, a pri-

meira conclusão a tirar é que antes de acharem a prata já conhe-

ciam o cobre; portanto o conhecimento do cobre cm Almeria data

da ultima idade da pedra, e não teve outros descobridores, por-

que então os indigenas neolithicos eram os vnicos habitantes da

região.

Esta conclusão é conlirmada |)ela referida tabeliã iv, e esta

tabeliã mostra, ao mesmo tempo, (pie aijuelles indigenas não co-

nheciam apenas o cobre e a [)rata, mas tambeni o estanho e o

chumbo poiípie fundiam estes dois metaes com o cobre ca prata.

As analyses chiuiicas de umas cavilhas de instiumentos me-

tallicos, não designados, deram os resultados seguintes (Texte,

pag. 331 :

Prata 27,74— 53,38

Cobre 28.22— 0.27



Ksiaiilio 3,55— 4,43

CIminbo 2,04— 4,12

Os cidclorcs prolínTin adiiiillir (jiic os iíídigciias fundiam a

|)rala com o bronze, poniuo a sua idóa ('; mosliar (jiic o bronze,

vindo de íonije, já existia (3m Almoria na, ullíma idade da pedra;

mas da, aiialys(í não se pode liiar lai conclusão; o que cila sim-

plesmenle moslra é que (piando íòrani fundidas aquellas cavi-

lhas, os fundidores já conheciam o cohre, a praia, o eslanho c o

chumbo, melaes que não precisavam receber de longe, porque o

eslanho abundava nas Aslurias, a pouca dislancia do cobre dei

Milagro, e a prata, o cobre e o chmnbo affloravam no solo de Al-

meria. Dispunham, pois, de lodos os elementos necessários para

as suas fundições e mui especialmenle para a composição do

l)ronzc, de (pie os ex[)loradores acharam varias provas locaes,

sem comtudo prescindirem de aflirmar qiie o Jnonzc vinha de lon-

ge, como se uma affiiinação não deinonslrada j)odesse ler algum

valor.

Da confusão dos fados observados nascem as conli'adições e

os absurdos, e por isso, lanlo mais iralando-se d(í averiguar ori-

gens, c misler não deixar correr livremenle erradas proposições.

Nenhum fundamenlo ha paia se aííirmar que a praia naliva

de Herrerias foi descoberla e aproveitada na ullima idade da pe-

dra; pois lendo os srs. Sirel grupado na (hje neolilhique dezeseis

estações, não acharam em algumas (relias nm único signal de

prata. K porí|ue appareceu tanla prata n'uma eslação da sua age

de iran^iíion? Foi porque de mui Orme j)ro[)osilo lhe aggregaram

(jualro estações da idade do lironze, sem (jue ninguém possa per-

ceber em que bases firmaram uma tão arbitraria classificação.

Com o mesmo processo poderiam nU] provar, servindo-se das lou-

ças e moedas árabes que acharam em algumas estações |)rehislo-

ricas, que a civilisação mahomelana tinha succedido á ultima

idade da pedra em Almeria.

Baseando-me na classificação e nos grupamentos (jue tiz em

conformidade dos caracleristicos de cada uma das estacões de



:]G8

Almcria, descriplos e representados pelos srs. Siret, sou obrigado

a considerar que a praia nativa d'aquella região não começou a

ser utilisada na ultima idade da pedra, nem mesmo na epocha de

transição para a primeira idade dos metaes, mas já n'uma phase

muito adiantada da idade do cobre, em que inclui Zapata e Ga-

tas, por não terem as analyses chimicas manifestado um único ar-

tefacto de bronze, associado aos de cobre e de prata encontrados

n'aquellas duas estações, e que passou a ser amplamente fabri-

cada na idade do bronze, como evidentemente o comprovam as

analyses chimicas das cavilhas achadas na estação de Argar, as-

sim como os numerosos artefactos d'esse precioso metal alli re-

unidos e nas outras principaes estações da idade do bronze.

Concordo porém com os distinctos engenheiros belgas quando

entendem que o descobrimento e a fabricação da prata nativa de

Herrerias se devem exclusivamente atlribuir aos habitantes d'a(juel-

las circumvizinhanças, independentemente de quahpier interven-

ção estrangeira; mas não posso julgar que esta riqueza local al-

trahisse ao porto de Almeria ousados navegadores, sem que já

contasse grande antiguidade no paiz da sua manifestação. Julgo

iaml)em ter sido a prata o principal incentivo (}ue trouxe á orla

oriental da Hispanha os intrépidos commerciantes de outrora, e

<(ue para a levarem aos paizes que melhor a podessem remune-

rar, trouxessem diversos géneros de permutação, (pie notassem

ser mais adaptados ao gosto e necessidade dos exploradores in-

digenas, mas que não se tendo achado artefacto algum diverso do

estylo d'aquelles que constituem um cunho de industria local,

podem ter sido objectos de vestuário c alimentícios na sua grande

maioria.

Se trouxeram também jóias de bronze, como se pretende, é

mister saber-se quaes são os característicos (jue ns distingueíu

dos artefactos d'esle metal que se nflirma, terem sido fabricados

nas estações.

Admitto igualmente que os famosos thesouros argentarios cpie

deram ceh^bridade a Sydonia, a Tvro, a Tróia e a ouli'as gi'aii-

des cidades da antiguidade, fossem coiisliliiidos á ciisla i.la praia



nalivíi (l,'i His|);iiili;i. nii vez de se (Icriv.iicm (l;is ualciias aiTicii-

liferas da Ásia Menoi-, cofiio pensou de UougíMiionl ^ porqiKí riãi»

poucos liisloriadores gco^raplios í^regos c latinos dão tcstoiíiiiiilio

d'essc grande comniercio com (pi<3 a Ilis[)anlia engrandeceu rnui-

las nações. E não era Síunente de Alnicria ipic a prata iheiica

era exportada, mas de outros muitos logares indicados por l'o-

vsidonius c Polybio, como refere Slrabão (liv. iii, ('a[). ir. .'{ e

cap. ui, 9 a H).

Para se formar uma vaga idéa da immensa riíjueza argenli-

fera que esla região derramou em vários paizes, bastaria saber-se

que só as minas da Nova Caribago, como dizem Polvbio e Slra-

bão, empregavam lodo o anuo 40:000 operários e rendiam dia-

riamente á republica romana Íí?5:000 drachmas de praia.

Mas qnaes loram os primeiros navegantes que abicaram aos

portos maritimos do sueste da Hispanba?

Quasi todos os andores antigos (k.'signam os pbenicios como

lendo sido os primeiros nav(\£!;adores chegados á Hisjianba; mns

não achariam elles nos portos do Mediterrâneo vesligio algum de

anteriores navegações

?

E quando vieram os phenicios á Hispanha?

Strabão (liv. lu, cap. u, 13 e 14) refere que as noticias col-

ligidas [)or Homero ácêi'ca da Ibéria e da Libva lhe foram trans-

miuidas pelos phenicios, ((ue já anleriormenle se tinham estabe-

lecido n'uma parle do liloral da Hispanha, assim como pelos he-

i'oes de Tróia, vencedores e vencidos, que, ficando reduzidos á

miséria, depois da deslruição da grande cidade, empiehenderam

expedições guerreiras e vieram, transformados em piratas, atacar

as raias meridionaes deste ultimo paiz do Occidenle; e accres-

centa que uma expedição carlhagineza, commandada por Barca,

achou os j)Ovos da Tnrdelania em tal o[)ulencia, ([ue até empie-

gavam a prata na fabricação de armas e do seu vasilhame

usual.

' De Koiigeinunt. L'ii(ie da bronze ou Icz Sénnles cn Ocridenl. 185C. Cit. poloí

srs. Siret.

24
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I^ão (|ii('ro |»or íórina alguma impugnar o mais sabiu dos

geograpijos gregos. Sii[)ponhàmos que ludo assim succeileu. O
(jue eu pretendo pòr em relevo é a epocha em que os phenicios

poderiam ler abicado aos porlos da orla sul-orienlal da Hispanha

e examinar se com eíleito iòram elles os primeiros senhores dos

mares.

N'uma nota precedente mostrei que o ferro já era conhecido

em Tróia, como, com o testemunho de Homero (11 , vu, 472), re-

fere Plinio, dizendo que no tempo da guerra o commercio do ouro

fazia-se na heróica cidade permutando-o por couros de boi, por

ferro e por despojos tomados aos inimigos (liv. xxx, lu, 1).

A idade do ferro começou na Grécia quinze séculos antes da

era christã, como aílirma o sr. Carlailhaic \ sem que todavia fi-

casse logo de todo supplantada a sua anterior idade do bronze,

como bem o expressa o sr. Worsaae"", que só a julga completa-

mente alli terminada entre oito centos e mil annos antes da mes-

ma era.

Os srs. Siret não descrevem especialmente artefacto algum

de ferro encontrado nos logares (pij exploiaiam; entretanto, tra-

tando da estação de Argar, declaram ter achado, fora das sepul-

turas, uns Ídolos da forma de vaccas ou louros, similhantes aos

(|ue o sr. Schliemann descobriu cm Hissailik e Mycenas, e que

no plaiTallo appareceram candeias com outras louças e moedas,

tanto romanas como árabes, artefactos de feiro e de outros me-

taes, e nuiitos silos com restos de enlerramenlos, que attribuem

aos árabes (pag. 125).

Argar, como já liça sabido, era a eslaçcão mais opulenta em

louças, cobi-e, pi'ata. bronze, ele.

A representação de animaes. tanto ( ni l)arro como em bron-

' Cartailliac, A(/es pvrlii.tluriqucs. ctc, yv^. 1'í'í: »l n loxtc OpiiírapliiqiH', sur les

marbros do l'aros, [)lace au xv siOclc lintroductiini dii IVr cii (iròw, relardú par dos

raus<'s (iiverses ot mal coriinic.s. co inótai póiiòlre loiítoiíioiit dioz Its bárbaros et arrivo

011 Daiioniarck (juiiize ronls ans pliis lard". listes iiianiioros o.\istoiu em Uxíord e foram

Irazidos da Greiria pelos ooiidos do Animlol, o ro^islram datas que marcam as opoclias,

desde C.ecrop, peio os(iaço de mil trozenlos c dozoito aimus
' Wuriaao, La lulunisuliuii ilc lu liiissir. cli'., pay. 77.



ze, lein-SL' inaiiitcsladn cm csluçòcs picliistoncíis. m'Uí\u poiún

muito mais íitMiucnlc na cjxjclia lomana; c por iss(t tcndo-se es-

ses supposlos Ídolos eiicoiilradft com ailefaclos de leiiij)os liisto-

ricos, não posso sal)cr a tpie epoclia perleiíceiíi, sohretiido por

haver iio planalto numerosos silos com enterramentos: o (jue lie/n

mostra não serem esses silos originariamente ajalies. mas cavejiias

arlificiaes de liabila(;ão preliistorica. como já mostrei na minha

memoria das Andj/uidades de Mafra e no volume primeiro (Testa

obra.

Vendo-se pois alli uma grande hase de (>opulação prehislo-

rica, associada a duas nacionalidades históricas, não parece mui

verosimil ipie os íiigilivos de Argar. tendo desapparecido o facho

incendiário (jue reduziu a cinzas as suas habitações e as suas

grandezas, não voltasvsefu ao logar onde tinham nascido, quando

esse logar, livro então de ferozes inimigos, seria o único a (jue

deviam ser allraliidos pelas recordações do seu passado.

Formando pois este ('onceito, não posso deixar de presumir

que a invasão romana acharia alli. quando a idade do ferro já

eslava generalisada em (juasi toda a Europa, com excepção de

alguns paizes do norte, os descendentes das aniigas familias

d'a(piella malfadada (erra.

Não admira pois ipie os dislinclos exploraiJcwes não achas-

sem já sullicientes elementos pa!'a |)oderem reconhecer no pla-

n'alto de Argar a idade do feiro, por(|ue o ferro mais facilmente

se desiroe do (pje os outros inelaes, e porque tendo o logar sido

invadido por gente romana, que logo tratava de transformar tudo

á feição dos seus costumes, o (pje de tempos antei'iores existis-

se, seria irremessivelmenie deslruido. ou desfigurado.

Esle mesmo conceito aventuraram os srs. Sirel iclativamenle

á estação de (lalas, dizendo <^i^vv natiwal que a(pielle silio haja

sido occupado j)or |>ovos diversos, e que o ultimo lizesse desap-

parecei' os vestigios dos anteriores, enterrando-os sob novas coii-

sliiicções, (piebrando-os ou imililisando-os. como mostram os ma-

chados j)olidos. e as facas de silex ti"ansfojinadas em serras ^

.

pag. 177.
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Dcchiiiun lamljom (\uo na oslacão da iiladc do l)!"(>nz(' drl

Olicio acharam restos romanos a 0"\30 de profundidade, laes

como moedas de Trajano e de Germânico, arlefaclos de lalão com

ornalos no cenlro, simillianles aos de Argar (pi. 25, fig. 36),

uma argola de bronze de orelha, um annel com uma placa de vi-

dro verde, pinjentes da forma de folha, com argola n'uma exlre-

midade, pregos, botões, pesos, ele; e dito isto, bem se pode en-

tender que (juando livesse alli havido caraclerislicos da idade do

ferro, poderiam ter desapparecido.

Finalmente, para não levar a maioi' numero laes citações.

Fuente Álamo, que é oulra estação mui importante da idade do

bronze, só manifestou um fragmento de machndo de cobre, e um

vidro, que pensam poder ser proveniente do tratamento do co-

bre, produzindo escorias coradas mais ou menos trans{)arcntes, e

n'esla occasião Icmbram-se também de (pie em Argar apparece-

ram algumas parcellas desconhecidas de collar, que julgam ser

de vidro, quando sabido é que as contas de vidio lisas e esmal-

ladas só começam a patentear-se na primeira idade do ferro.

Tudo isto, pois, deixa claramente percebei' qu(> o território

de Almeria não esteve deserto na piimeira idade do ferro, e que

se não se pôde hoje alli achar bem caiacterisada, é porque a acção

do tempo e as nacionalidades históricas lhe destruiriam lodos os

vesti ííios.

Com estes fundamentos não será inverosímil julgar-se que a

exlerminação das estações da idade do bronze em Almeria seria

provocada pela ambição com que um inimigo podei'oso se dispoz

a usurpar as liíjuezas daípiella população, tiatando primeira-

mente de anni(piilal-a pelo incêndio e pela perseguição, e cpie S(')

entie a idade do bronze e a do ferro, (piaiido já se tinha feito le-

mer, poderia dispor da ri(pieza argenlifera de Ioda atpiella i"e-

gião.

Mas (juem, com melhoi- huidamento, se pode julgar que se-

ria esse hineslo usurpador '!

A esta pergunta responde Slrabão (lib. ui, 13):

« 1^ lacto (pie a sujeição de [)arle da Ibéria aos [ihenicios foi
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luo cuiiiplola, ([iic ainda liojc, na maioria das cidades da Turdo-

lauia (] dos cam|jos adjacentes, o fundo da popularão é de ori-

gem plienicia. Cerlo inc parece lanihem, (|ue Ulysses levara alé

alli as suas cxpcfliçõcs guerreiras, e que Homero, devendo ler

procurado iia liisloria ludo (juanlo fosse relativo ao seu lieroe, o

soube, c tomou o pretexto de transportar a Odysséa, como tinha

feito com a lliada, do dominio da realidade pura para o da poe-

sia e dos myllios, ou ficções próprias dos poelas.

»

Alexandre Herculano segue o texto de Strabão, e ainda o

amplifica, mas simplesmente para mostrar (pie os porluguezes

não descendem dos lusitanos, como se este elemento ellmico da

península tivesse cm algum tempo sido exterminado 1

Disse pois em 1840 o nosso historiador, (|uan(lo escreveu o

primeiro volume da Historia de Portugal ';

«De feito, os phenicios se haviam apossado da melhor parte

da Hispanha em tempos anteriores a Homero *, eniíjuanto as

colónias gregas se estabeleciam em diversos pontos niarilimos,

nomeadamente nas margens do Minho e do Douro, subindo pelas

suas fozes. Estes diversos elementos de população, (jue deviam

luclar e compenetrar-se cm epochas, que fogem ás indagações

históricas, descobrem-se confundidos e ligados em epochas pos-

teriores. E assim que a própria denominação de Lusitânia indica

o elemento phenicio e os nomes do Tejo (Tagus) e do Guadiana

(Ana) são puramente d'aquella lingua, ao passo qiie nos nomes

das povoações predomina a forma céltica brig ou briga, e nos

costumes appareccm largos vestígios da influencia grega.

''N'este estado já de associação de raças, a coníjuisla púnica

veiu tornar mais completa a mistura^.»

' Hisl. de PorL, pa?. 17. Cita Bocliart (Clianaan, I- i, c. 35, p. Cn,") c se?.) como
primeiro indicador das orijíens phenicias que se encontram nas designações ciiorog-ra-

pliicas da peninsula, taes como Tejo, de f)a(ji (piscoso) Lxtsilania, do Luz (amêndoas

talvez luzi (cheio de amendoeiras), etc. O que ol)riga a escrever Luzilania com z. para

que não se porca a radical plienicia, em vez de Lusikinia com s, à latina, de (|ue o

nome não se deriva.

' Ainda depois dn.^ rartliafíinezes (que tamltem eram de origem plmniciai liavrrem



?são SC coiiiiocf a (lala cm ([uc os plicnicios npoiiaiam á pe-

ninsiila, rnas. sendo cila ynleiioi" a Homero, Tróia ainda existia.

Em Tróia já o ferro era usado antes da guerra, como succedeu

na Grécia, onde comlndo as ultimas pliases da idade do bronze

só se julgnm exlinclas cnlrc oiloceíilos c mil annos anlcs da era

(liiislã: é por isso mui vcrosimil (pie a vinda dos phenicios possa

corresponder ;io lim da idade do bronze na Grécia c na Hispa-

nlui, ou á phase cm (|ue eslava sendo supplaiilada pela primeira

idade do ferro, c que só d"cssa phase de Iransição em diante,

(juando em Almcria já não liavia (|ucm defendesse ns riquezas

locaes, nem umn casa (pie não tivesse sido devorada pelo incên-

dio, podcssem desenvolver o Iransporle da piala nativa d'aquella

região; pois (pie os propiios indigcnas não deixaram prova de

havel-a ulilisado antes do lim da idade do cobre.

Mas seriam os phenicios (|ue deram a conhecer a prata da

Ibéria? Não está provado.

Quando mesmo as enormes accumulações de praia em Tróia,

Sidónia, Tyro, e em tantas outras cidades da antiguidade, fos-

sem levadas pelos phenicios, não servem taes thesouros para pro-

var a origem d'essas cidades, mas talvez a ultima (juadra das

suas grandezas.

A (Irecia tandtem linha minas de praia na Altica, ampla-

rlorniiiado íiraiidc parle da ferra pcniiiMiiIar, ??irt\ úc (jur Scijiião não dri.vára nui único

jHira xii/nal, o sangue plionicio não estava tão iJilVundido na Ilispanlia, como diz Stra-

bão e pretende Alexandre Herculano: é elle mesmo que se reluta, dizendo: «...na Ilis-

panlia, 05 htsilanos, capitaneados por um homem dessa urincni, desharalavam succes-

sivamente os exércitos romano.s de Manilio c Pisão. Os ódios iimtnos, que (l'aqui nasce-

ram, protraliiram a jíucrra entre os novos senhores da peninsula e os indígenas, muún
flepois de deslruida eartliaí;('- 'J fienio militar do sdvagem montnnhcz Viriatho tor-

nou por alguns annos duvidosa a vietoria de lionia nos lerrilorios do occidenie". Hisl

.

ili: Pari., i, paf:. Jo, \W>.

1'orfanto, (piando ja não existia (iarliiayo, (! cincoenta aruios depois de Scipiào,

ainda havia tantos e tão eslorçados /«^itanos, (pie, .sendo connnandados por nni selva-

peni motilaidiez de.ssa orifieni. durante muitos annos cons(>niiiram desliaralar os exér-

citos romanos. São pois esses indií/fnns o tronco fia arvore i^enealoffica dos portiifíiic-

y.es. c (' o.sla terra unia das mais formosas itarcellas do lypico jardim das (í»)r»(/oft/'a.v.

onde a pere^rriria musa de Iliimero lof^rou ver o campo Klysio halejado i)elo zephyrft

suave c liai iii(Uiii).'^(i (|ue nspiíain ns seios i|n oceano



menUí ex[»lura(las cm t('iii[)() de Pusidouius; se aiilerionncnlo h;i-

viam sido iililisadas, não so sahc; se o íòrani, é mui provável que

conlribuissem para a riqueza das cidades da Ásia Menor, da Sy-

ria e do Kgyplo, que estivessem em rornmunicneão eom o anlii-

pelago grego; mas o que não eslá provado é (jue as explorações

argenlileras da Auiea sejam Ião antigas como as da Ibéria e que

os seus productos fossem capazes de consliluir os enormes tlie-

souros que deram celebridade a algumas d'a(iuellas cidades; pois

o próprio Posidonius deixa perceber (|ue pouco essas minas

produziam relalivamenle ás da Turdelania. Cv>mo refere Strabão

(liv. ni, c. H, 9), e por isso é de chm- (pie a grande força da

prata accumulada n aquellas opulentas cidades fôssc primeira-

mente levada pelos nautas da Ibéria, e (jue somente depois de

conhecida e ambicionada os phenicios viessem importal-a; e tão

afamada era esta riqueza peninsular, (|ue Stesichorus, insigue

poeta lyrico que vivia no vi século antes de Chrislo (citado por

Slrabão, liv. ni, c. u, 11), fallando do rio Boetis, já sabia que

«a nascente do Tartesso era coroaila de prata*. Sendo porém si-

ciliano e poeta Stesichorus e dando tão lisonjeira noticia da

riqueza argenlifera das nascentes do Guadalquivir, cujo curso per-

corre umas 90 léguas, é muito provável (pie essa noticia che-

gasse directamente da Hispanha á Sicília sem intervenção phe-

nicia; pois, como ficou dito, a Sicília, na idade do bronze, linha

boa marinha, e nenhum documento acceitavel ou monomento ar-

cheologico foi ainda citado para comprovar que a cliegada dos

phenicios e dos gregos á Sicília e á Ibéria fora anterior áf[uella

idade.

A data da colonisaçâo grega pelas fozes acima do Minho e do

Douro também não é conhecida. Em tempos immediatos á des-

truição de Tróia, como já disse, é que Strabão, tratando nuii

subtilmente de piratas os seus concidadãos, nos diz que elles pre-

pararam ex|)edlções guerreiras ás orlas marítimas da Ibéria, por-

(|ue, tendo íicado arruinados depois da vicloria de Tróia, não ousa-

vam voltar aos seus lares com as mãos vasias; o que deixa per-



:{7()

cubcr (]iic loiílaraii) í'iicliel-as onde não liavia troianos a (:oinl)a-

Irr, mas niuila pi-ala e oiilias ritiuczas a conejuislar.

Na Hispanha a fundação do Emporion não ultrapassa o vi sé-

culo anterior á eia clirislã, como refere Delgado ', o na Itália a

colónia grega mais antiga, de que a historia faz menção, pondo

de parle toda a enredada confusão em que as lendas fabulistas e

licções mylhologicas envolveram os primórdios das nações, foi

fundada entre 1130 e 1105 antes da era clirislã^ isto ó, em a

idade do ferro.

Nada d'islo |)orém pôde provar (jue os plienicios e os gregos

fossem os piimeiros senhores dos mai'es.

A navegação, tanto maiilima como fluvial e lacustre, está

comprovada em epocha muito anterior, no Mediterrâneo, no Atlân-

tico c nas palaíiltas que circumdam os Alpes; pois já era usada

na ultima idade da pedra, (juando ainda não havia rumor de plie-

nicios, gregos, ou carthaginezes n'estas paragens.

Muito se occiqxiu o sr. de Morlillet^ n'esla demonstração, in-

dicando as cidades lacustres, bem como não poucas ilhas do Me-

diterrâneo e do Oceano j)rovadamente habitadas na ultima

idade da pedi'a, e em algumas a existência de instrumentos de

silex e de obsidiana, substancias (pu\ não existindo nas suas foi'-

mações geológicas, tinham indubitavelmente de ser procuradas

n"oulras parles e trazidas para a(pielles isolados centros de po-

pulação, send(» prova sobretudo mui directa o grande numero de

pirogas encontradas em diversos paizes, e nomeadamente na In-

glaterra, tanto no litoral maiitimo, como em margens de rios, e

no fundo de palaíiltas da idade da |H'dra e do bronze.

A csle res[)eilo deve-se ver o que icfere o illusire <lescobri-

' Dcl.i^ailo. i\ucri) miado de tiasijiawíon dn las iiicdulkis (ridónoiíitis de K.spaho.

loiíi. III, pa^'. lJ"i.

' Diiriiy, KilDii, Larniix c Vítiioski, /lalic (iiicimnic. !S.")(l, pa^. ;(S; u\,-d pliis aiifirniii^

lies coloiiics ;;Te(;(jiU'.s rst ccllt' <U: liiiiiics, íoikIim' par tlcs Clialcidiriis ilaii^^ If pays dcs

')pi([i)c,s cii Campanic, vcrs Ics aiiiiócs 1130 d 110.) av. .1. C."

' De Mnilillcl. ilriíjinr dr la nurij/íilion '1 dr In ))''i-ltr. IXíu.
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dor (l.is (lilanias ' iio seu iniii cnidilo livro inliliilado (h Arf/ondii-

l<i>^; |)ois, segundo uns documenlos (;p;ypcios cilados |)í)r (llialjas
'^

«aliíuiis séculos anles da guerra de IVoia, a Sicília era occupada

por uni |)ovo, (jue conhecia c empregava o liionzc e possuía uma

UKirinlia de ccria iinporlaiicia''.

]N'esse livro de grande erudição clássica acrescenla o seu dis-

linclo auctor:

«No sudoesle da ilispanlia moslra-nos ella povos d(! cerla

cultura, manlcudo relações com a Inglaterra, por meio da estrada

íiiariliina (pie os j)lienicios tanto ambicionarauí conhecer, e que a

genie dos dois paizes percorria corn toda a audácia, : pois já rnos-

Iráuios que o uiesuu trajecto da (loiunha para o canal da Mancha

não foi de iniciativa phenicia, mas indicado pelos guias dos argo-

nautas, como um caminho vulgarmente Irilhado anles d'esles.

»

«Na Inglaterra, a ilha dos Alhiões da geographia phenicia,

encontrámos uma marinha res[)eilavel; e, sabendo nós que íoi a

celebridade das suas minas de estanho que levou alli os merca-

dores de Tyro, escusado é perguntar o que podia ler creado c o

(pie podia alimenlar uma similhante marinha. Inquestionavel-

mente o commercio do es! anho, que chamou alli grande numero

do consumidores mr>is próximos, antes de chamar os tyrios.»

O conceito de ter a argonautica phenicia encontrado outra

fuais antiga no Occidente, não é simples conjectura, mas uma dc-

ducção categórica. Nem podia deixar de ser assim. Bastaria con-

siderar que a Inglaterra, cercada pelo mar, cortada por muitos

lios e cana es, assim como a Hispanha, apenas ligada ao conti-

nente euro[>eu pela garganta dos Pyrenéos, c a França. Ião s()-

mente separada da Inglate?ia pelo canal da Mancha e mar de

(ialais, não [)odiam deixar de sentir a necessidade de aproveitar

as condi(;ões essencialmente marilimas da sua situação para se

' I)r. r. Mítiliiis .Saiiiiciilo, 0^ Anioiuuilas. cap. xi, [uifr. Ul, 1.^87.

' Clialjas, l-'hi(lr sin- l'anli(i\iili' hífhiriqnr. pai:. tlM i- srp-. cit. ]ioli"> auctor rjo-

.[njonaiilas).
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poderem coinmunicar; e com eíTeilo, a melhor prova de ler ha-

vido laes communicações, é dada por esses primitivos barcos via-

jantes denominados pirogas, que em crescido numero hão sido

tirados dos lodos do litoral maritimo e dos rios, como dos depó-

sitos dos lagos outr'ora habitados.

Poderia aqui encher muitas paginas com citações de todo o

ponto significativas, para provar que essas communicações já exis-

tiam na ultima idade da pedra e na idade do bronze em quasi

toda a Europa, e portanto muito anteriormente ás mais remotas

datas a que está referida a argonaulica phenicia e hellenica; mas

não é mister abusar das benevolencias do leitor para o deixar

convencido d'esla averiguação critica, já posta a limpo ha muitos

annos por uns sábios que nunca tiveram o intuito de falsear a

sciencia, mas o de levantal-a engrandecida até onde era possivel

chegarem as mais atiladas faculdades do entendimento humano.

Foi Lyell ', o venerando mestre dos geólogos modernos, que,

baseando-se nos insignes trabalhos dos seus sábios compatriotas

Jamieson ^ Buchanan ^ Ghambers ^ e Geikie '% ha quasi vinte

annos esclareceu este assumpto, ainda hoje ignorado, como pa-

rece, pelos que pretendem haver proferido a ultima palavra da

sciencia

!

Sir Charles Lyell, mostrando que depois da apparição do ho-

mem houve nm levantamento de nivel nas margens oriental e Oc-

cidental, correspondentes ao centro da Escócia, diz que em al-

guns pontos o mais baixo deposito sedimentar que assenta sobre

u bouldfr clay do periodo glaciario, não excede a espessura de

7 '/g metros, formando terrassos que guarnecem os estuários,

cuja largura varia entre alguns metros e nuiitos kilometros, c que

(Testa natureza geológica são os lerreiíos ipie vão de (]lyde a

' l.yí'11, Anacnnclé de I hommc, trad. polo rir. Ilamy, 1S70, pap;. J4 f scp.

' .lamifson, On lhe lúslori/ of lhe lúsl geologicol Chaiifjrs in Sr.otianrl Quorl.

Jiiiini. of lhe Geol. Soe. nf Londnn, t. xxi, p. Ifil, ISfi.í.

' P.uclianan, lirilish Associalio)i Hrporls. p, xo. (ilasrnw, Pn'!! nnd jyy^sevl, is.-/,

riiambrrs, Sen Margins, iS'(S.

' 'iriliic íiriilíif/irnl Qiirirlerh/ .hiiiriuil \"l. wiii, p. .'.',' a 'á'."i, \Ri\y
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(ihíscow. coiniioinlo-so de camadas de areia, ludo e argilla. Sa-

hido islo, refere o sábio geólogo inglez, (jue Hiichanan (ol)ia ci-

lada) assevera (jiie nos oileiíla annos que decorrem ale á dala í^ik;

escrevia (1855), íôriím deseiilerradas do lodo d"a(|iielle eslnario

dezesele canoas, ou pirogas, feilas de grossos e exiensos troncos

de carvalho, umas excavadas pela acção do fogo e apparelliadas

com inslrumenlos corlanles de pedra, outras em que o trabalho

deixa ver o córle mais nilido de instrumentos metallicos, c duas

já admiravelmente constiuidas com tábuas, (jue revestiam gros-

seiras carcassas, piegadus [)or umas cavilhas da mesma madeira

e [)or [)regos metallicos quadrados inteiramente desfeitos.

Estas canoas, occupando diflerentes niveis e varias posições

n"a(juclles depósitos lodosos, minuciosamente classificados pelos

referidos geólogos inglezes, pertencem consequentemente a di-

versas formações sedimentares, como aííinnaosapicntissimo Lyell,

express;indo-se deste modo:

« Não se pôde duvidar de que estas embarcações representam

idades dilíerentes: as do trabalho mais grosseiro devem perten-

cer á idade da pedra, as (|ue são melhor fabricadas, estando em

niveis superiores, podem pertencer. á idade do bronze, e as qnc

são compostas de peças pregndas á idade do ferro *.

»

(^nico daipielias canòns foram tiradas dos depósitos em que

íissenla a industrial cidade de Glascow, uma com a proa para o

alto, algumas com o huido invertido e outras com a proa apon-

lada para a corrente do estuário, deixando assim perceber que

foram afundidas e cobertas [)or depósitos ulteiiores aos últimos

tempos (juarlenarios; e |)ara nenhutna duvida haver ácêrca da

epocha a (pie [>ertencem as de forma e trabalho mais rudimentar,

como são iis dos niveis inferiores, enire a matéria lodosa que en-

chia uma dessas barcas, achou-se um machado polido de diorite.

I,y(.'ll, .l/í(. (/' Ihom.. Iiitd. (lo (Ir. .\niy, paj;. .".G, tíííO.
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e n'outra um pedaço cie corliça, que M. Geikic julga provenienle

da Hispanha, da França meridional, ou da Itália ^; e portanto já

enlão havia communicação marilima entre estes paizes.

Alem d'islo, mais algumas pirogas fôram exhumadas de ou-

tros depósitos de Inglaterra, pertencentes a niveis relativamente

superiores, accusando assim umas sedimentações menos antigas;

o que esses vehicidos maritimos ao mesmo tempo confirmam,

mostrando aperfeiçoamentos que não podem ser referidos á ul-

tima idade da pedra, mas a idades posteriores.

A Irlanda tem também manifestado nos seus depósitos allu-

viaes muitas pirogas de carvalho, de que ha Ires exemplares com

6 e 7 metros de comprimento no rico museu de Dublin; o (jue

deixa ver que uns barcos de taes dimensões seriam empregados

na navegação dos rios e canaes, podendo seguir viagens costei-

ras desde o canal de S. Jorge até o Glyde, e discorrer pela costa

Occidental da Escócia, do Paiz de Galles, e chegar mesmo ate o

Canal da Mancha.

Na França têem apparccido igualmente muitas pirogas de

carvalho e olmeiro, sendo não pouco significativa a que o abbade

Cochel diz ter sido achada em 1788 a 1800 nas obras da barra

do Havre, a 3"\30 de profundidade. Esta embarcação, excavada

n'um grossíssimo tronco de olmeiro, media 13 melros de compri-

mento, e apparecendo n'um porto maritimo do Canal da Mancha,

alli estava pois avizinhada com as que hão sido achadas na cosia

sul oi'iental de Inglaterra.

Não tratando de citar outras muitas, lembrarei a (pie foi ex-

trahida dos depósitos do Sena, dentro de Paris, achando-se tam-

bém junto d'clla um silex lascado, varias armas e outros artefa-

ctos de bi'onze. Note-se (jue o Sena desemboca no Cianal da Man-

cha, e (pie perlo da sii;i foz está o llavre sobre o llanco direito:

o (jue deixa |)resumir (pie laes barcos, navegando no sentido da

foz, poderiam chegar ah'' os portos do Canal.

' Ofikir". lidiÍDijirdí Quid-IitIi/ hniriinl. xol. xviii. p. "'.'í iril, jicr I.yr!
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Não ó menus síj^miíIíí ;iliv(» o (Icscofu-irneiilo ilc oiilr.i iiiinga

(Ic li'oiH'0 (Ic carvalho com (juasi 7 melros de compi-imeiílo, (jiie

cm 1(S()() foi adiada a IV", 70 de profundidadí; na margem es-

(|iierda do (^anal, (|nando se estavam reparando as forliíicações

de Aliheville, cidade pi()pin(|ua ao rio Somma, cuja foz aljre para

o Canal da Mancha, deíronlando com a orla marilima meridional

de Inglalerra.

Oulra piroga, exislenle no museu de Lyon, íoi dcsenleirada

dos saibros do Uliiidano, cujas hôcas abrem sobre o Mediterrâ-

neo, sendo o rio navegável n'nma extensão de 150 léguas; e

mede este barco de íei(;ão primitiva, aberto n'um tronco de car-

valho, lá"\5 de comprimento, o que lhe permitlia poder navegar

no rio e no mar.

Foi o SI". G. de Mortillel* o com[)ilador sapiente d'estes pre-

ciosos descobrimentos, íeitos em logares, (pie logo á primeu'a

vista deixam perceber as communicações marilimas que com

eííeilo houve no Atlântico entre os portos da França, de Ingla-

terra e da liispanha, assim como já se viu que também as houve

entre os do Mediterrâneo.

D'essas navegações não pode ser excluída a Hispanha, em

(jue os mesmos indícios são conhecidos, incluindo ainda este paiz,

onde na enseada septenlrional de Peniche também íoi achada ha

alguns annos uma grande piroga, que a incúria dos inditíerentes

deixou completamente estragar.

Não ha pois duvida alguma de que as navegações n"esla re-

gião do Occidente são muito anteriores ás dos phcnicios e gregos,

como o próprio sr. de Mortillet confirma, dizendo:

«En resume, la navigation, tanl maiine que lacustre, ac(»m-

mencé dès la plus haute aiitiquilé. Elle exislail déjà régulière et

habituelle à Tépoque de la pierre polie?2, »

.

Sabendo-se pois que duas grandes nações do Occidente cx-

li. iJc Mortillet, Oviíj. (/< /(( navuialiuit, ftc . paií. IG h '.'U

Obr. cit.. pag-, l'J.
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pioravam o estanho e a praia em tempos anteriores a Homero, e

que desde a ultima idade da pedra tinham barcos que sulcavam

as aguas dos rios, dos lagos e dos mares, é a todos os respeitos

preíerivel attribuir aos exploradores indígenas as mais antigas

exportações d'aquelles metaes, mui principalmente para os pai-

zes mais próximos, como eram a França, a Suissa, a Ilalia, a

Grécia e a região seplentrional da Africa, do qu(! aos [)henicios,

que só mui posteriormente podiam ter noticia dessa riqueza mi-

neral, que tanto picou a sua cubica, obrigando-os a emj)rehendei'

custosas e arriscadas navegações.

E mister não confundir as epochas, nem desfigurar a lógica

dos factos.

As mais antigas navegações phenicias para o Occidenle. de

que os auclores clássicos dão noticia, são nuiito posteriores ás

dos povos aborigenes d'esta região.

As ilhas do Atlântico e as do Mediterrâneo já eram habitadas

na ultima idade da pedra em grande maioria : poitanto, os seus

habitantes descendiam de uma estirpe paleolithica iTellas exis-

tente, on a sua população foi radicada j)or colonisações mariti-

mas.

liua destas duas hvp(^*theses deve ser verdadeira, como o po-

diam ser and>as. Vejam os sábios o (pie preferem.

Não é preciso citar numerosas ilhas para (|ue a prova seja

evidente. No Atlântico bastará nomeai- o aichipelago britannico.

onde a ultima idade da pedra está exuberantemente (•omj)rova-

da: e no Mediterrâneo, sirvam de exemplo a Sardenha, a Siciha.

a ilha de Elba e a Pianosa fsem fallar noutras), onde abundam

artefactos de jiedra lascada e polida, eiitrcí as (|uaes liguram ro-

chas não pertencentes á sua natureza geológica, como já disse:

(» que dá imperioso fundamento j)ara se dev(M' concluir, (pie, j)er-

lenceiído a outros logares os maleriaes ou os artefactos de |)edra,

st'»meiile podiam ser transportados |)or via marilima, como lam-

bem siiccedeu nas ilhas Haleares. onde. especialmente em Miiioi-

ca, se ((Uíservaiii iiiniliis menhirs e dolmens. ceitaiiicnlc aiilc-

liores aos ('tlaiiots. (•oiisliiicrncs cliaiiiadas pelasgicas on rvcl(')-
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jicas, similiiant<.'s ás tle Tarraguna, a militas da Jtalia e a algu-

mas de Portugal, mas (jue no seu conjuiiclo provam a não in-

terrompida commuiiicarão njaritima (|ue tiveram aíjuellas ilhas

desde os lem|)os neolitliicos.

Não nos illiidamos, nem (jueiramos forçar a significação dos

factos observados, encaminhando-os a filiarem- se nas iheorias es-

tabelecidas nos paizes escandinavos, porque essas iheorias não

podem por forma alguma ser applicadas á peninsula ibeiica.

Os sábios geólogos e paleoethnologos Tomsen, Niisson, For-

cbhammor, Worsaae, Steenslrup e outros, disseram (pie á ultima

idade da pedra linha succedido a idade do bronze, e alguns sá-

bios das outras nações, entre os quaes mais especialmente cito o

sr. de Morlillel e o sr. E. Chantre, admittiram, sustentaram e até

hoje hão propagado esta sentença, já de ha muito revogada pelos

primórdios da industria cuprifera peninsular.

Em frente (Kesla lucla entre os grandes athletas, tomei o pru-

dente partido do ecleclismo, ficando ignorado e silencioso á es-

pera de novos factos, por não ousar então aventurar conclusões,

ipie não podia deduzir de elementos esparsos, poucos, mal co-

nhecidos, e não ainda coordenados: mas agora tudo mudou de

feição.

Acabada a minha exploração da necropole de Alcalá e con-

frontadas as suas manifestações com o mais que já havia, cessa-

ram para mim todas as duvidas, sobretudo (piando a analvse

chimica mostrou serem de cobre lodos os artefactos metallicos

contidos nos monumentos; e poi- isso. sem a minima hesitação e

sem temor de ardilosas controvérsias, condemno como inapplica-

vel a este território Iodas as hvpotheses respectivas aos primór-

dios da metallurgia.

Na peninsula ibérica. n'es[(' grandioso paiz do Occidente.

onde a naliireza copiosamente derramou todos seus mimos e

primores: onde a vida achou seíii|)i(' seguro refugio a contar doà

tempos geológicos, quando grande parte da Europa jazia sob al-

terosas montanhas de gelo: n'este privilegiado centro de tantas

riquezas metalli feras, onde nnnca se sentiu a necessidade de re-
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ração c a manipulação dos seus minérios, como litMnos visto, data

da ultima idade da pedra; n'este paiz, como já provado Uca, não

íoi a industria do bronze, mas a do cobre, que succedeu á da

pedra polida.

Não posso, portanto, conformar-me com outras deducções.

Ponho ponto final ao exame das origens de (pie se occupa-

ram os srs. H. e L. Siret, com excepção das que são tratadas no

ultimo capitulo da sua obra.

Refiro-nie á questão elhnologica, magistralmente estudada

pelo sr. dr. Victor Jacques, secretario da sociedade anlhropolo-

gica de Bruxellas.

Este sábio examinou sessenta e quatro craneos e alguns ou-

tros ossos da estação de Argar. O seu trabalho não é S()mente ir-

reprehensivel, mas digno de um anthropologista distinclissimo.

O sr. Victor Ja(pies levou o seu intuito a reconheceras raças

humanas que tinham vivido n'aquelle tracto territorial, e geral-

mente em toda a peninsula, e achou, como eia de esperar, diver-

sos typos ethnicos.

Não podia deixar de ser assim; pois s() os kioekkenmoed-

dinggs do valle do Tejo, em tempos prc^neolilhicos, já concentra-

vam lodos os Índices cephalicos correspondentes aos cinco gru-

pos humanos estabelecidos pelo insigne Broca.

Comparando-se, pois. os das margens do Tejo com os Ivpí^s

de Furfooz e (j'0-Mngnon, que são menos antigos, ninguém po-

derá atíirmar que lòssem estes os ascendentes d'a(pi(:lles.

Compreliendido islo, com que fundamento se \m\o, admittir

(jue ,'is populações aborigenes do s()lo peninsular se derivem de

[uís imaginários brachycephalos (! de out!"os, ((ue se diz terem

trazido a civilisação neolithica ao Orcidcnie c ainda posterioi'-

mentcí ;i industria melallurgica?

.)á a(|ui liidiamos tudo; muito antes de leicMu nascido os((uin-

(juagesimos av(js dos individuos de l^^urfooz. (li'o-M:ignon, (lans-

tadt (' (li'enell(', lodos os seus diversos lv|)os clhnicos jaziam nos

kioekkenmoeddings do Cabeço de Airuda c de Salvalcrra: quarvJo
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SC uHirinava (|uc os aiiiiuacs domeslicos liiiliaiii sido Irazidos ao

Occidciilc pelas inigi'a(;õ(,'s asiáticas duranlt; o pcriodo neolilliico,

a|)parcciam cllos nos Icrrcnos (|iialcrMarios do ['orlugal e da Ilis-

panlia; (juaiido aloulainciilu se proclamava a iulroducção do rilo

da cremação dos inoiios como caraclerislico da vinda dos melal-

lurgislas orienlaes, surgiam em l*orlugal e em muilas oslações

neolilhicas da Europa, onde não liavia ainda indicio alguui de

melaes manuíaclurados, numerosas provas de incineração.

Tudo eslá i-eíulado com provas indisculiveis, e ó por isso (|ue

eu impugno eslas c outras origens de Ijorço estrangeiro, por(|ue

as vejo radicalmente adlierentes a esta bella terra peninsular, que

desde os tempos geológicos acompanhou com as suas populações

indigenas todas as pliases da civilisação até os tempos históricos,

em que nenhum povo do mundo a pôde exceder nem igualar na

grandeza dos seus descobi-imentos, das suas conquistas c dos pre-

clarissimos serviços com que lirmou as mais sólidas bases da ci-

vilisação actual.

Os leitores que estudarem os assumptos tratados na obra dos

srs. li. e L. Siret, comprehenderão certamente as razões lorça-

dissimas que me levaram a rejeitar varias iheorias emittidas j)or

aquelles distinctos exploradores e consequentemente as conclu*

soes (jue delias foram derivadas.

Os srs. Siret, filiados na escola escandinava, seguiram-llie

geralmente os preceitos, e d'este modo a sua obra, aliás mui va-

liosa, foi Iheoricamente desenvolvida e terminada em conformi-

dade das doutrinas estabelecidas. Deram porém ú idade du bron-

ze, que aquella escola ensina ter succedido ao periodo neolilliico,

a designação de idade do metal, c n'esta idade incluiram toda a

industria uíetallurgica anterior á primeira idade do ferro, prece-

dida de uma idade de transição, representada por sete estações,

das quaes só uma se pôde admittir, porque logo a primeira é da

idade do cobre, outra de epocha duvidosa e quatro da idade do

bronze.

A minha discordância é pois a todos os respeitos percepti-

vel, sendo já sabido que não me subordino a escola alguma : in-

25
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terpreto os fados até onde pode chegar o meu limilado enlcndi-

mento, auxiliado pelos conhecimentos que lenho ad({uirido du-

rante muitos annos de assiduos estudos, e pela pralica que con-

segui, tendo explorado uma provincia d'este paiz e coordenado a

sua carta archeologica.

Foi tudo isto que me levou a reconhecer que as antiguidades

luso-ibericas não podiam ser subordinados aos dictames da es-

cola escandinava; porque os illustres fundadores d'essa escola

nunca as conheceram, e muito menos á designação de idade do

melai, tão vaga e ampla, em que os distinclos exploradores de

Almeria incluíram a idade do cobre e a idade do bronze, que na

península ibérica provadamente existiram, como me proponho

demonstrar no seguinte volume d'esta obra.

A peninsula ibérica, no conjuncto das suas manifestações

ethnicas e palcoethnologicas, patenteia uma feição geral, propria-

mente sua, abrangendo espcciahdades locaes, já mesmo reconhe-

cidas e proclamadas pelos srs. Siret, sendo uma d'ellas o desco-

brimento e a manufactura da prata, que referem á ultima idade

da pedra, como industria de modo algum influenciada por estran-

geiros, ao passo que afíirmam ser a mctallurgia do cobre e do

bronze devida a migrações vindas de longe, por não poderem al-

tribuil-a aos maladroits indígenas d'aquellc trado de terra pe-

ninsular.

Não podendo, pois, conformar-me com esta c outras multas

asserções, tão contrarias á genuina significação das eslações pa-

lcoethnologicas d'esle privilegiado território; e entendendo que, na

qualidade de encarregado oflicial de descrever as aniiguidades

da região confiada ao meu estudo, me cumpria muito imperiosa-

mente não sanccionar com o meu silencio umas doutrinas intei-

ramente diversas das que compõem o plano geral da minha obra,

muito a meu pezar me julguei obrigado a fundamentar as refu-

tíições (jue ficam expendidas; pois nutro a convicção de que este

território, em vez de dever subordinar-se ás leis que regem as

aniiguidades dos outros paizes, c um dog que mais iuq:)ortanles
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elemenlos começa a foniocci- para a vcnladciía suliição dos pro-

blemas que j.á se jiilg;i\'ain resolvidos.

Não SC deduza, poi'ém. da iniidia imi lanlo vigorosa argiimfii-

lação o minimo inluilo de querer d(,"Sconceituai' o iuimenso valor

scienliíico que concenlra a muilo brilhante obia iulitulada Lcs

premicrs dgcí^ da metal dam k sud-cíil de 1'Eí^pagne. \isVd obi'a não

pode deixar de ser considerada como propagadora de uma das

mais afortunadas e imporlanles explorações contemperancas. Se

o seu texio ainda obedece a uma cerla ordem de conceitos, já

hoje muito modificados, o esplendido A/las, que o acompanha, é

um verdadeiro tliesouro de insignes d<\scolirimenlos, a (pie fica

associado com honrosa lembrança o nome dos seus illuslrados

andores. Fornece, íinalmenle, esta ol.ira grandiosos subsídios para

a historia da melallurgia peninsular; resolve alguns casos até lia

pouco escravisados aos ca|)richos da imaginação, c porque ao

mesmo tempo fortalece a significação que tenho dado a muitos fa-

ctos prehistoricos concernentes á região do meu estudo e de todo

este paiz, que de modo algum desejo ver desfigurada, entendi

ser indispensável dedicar-llie este ultimo capitulo.

Com o quarto volume das Anfifjtddades monumeniaes do Al-

garve terminarei o quadro geral da paleoelhnologia d aquella

zona geographica do território portuguez, occupando-me especial-

mente das três idades, que alli, em todo este reino e na Hispa-

nha, succederam oídinalmente ao período neolithico.

Esse ultimo volume respectivo á prehistoria do Algarve mos-

trai'á com as provas á vista, que todos os assumptos aqui trata-

dos são de lodo o ponto necessários ás deducçõcs a que me pro-

ponho chegar.

O futuro dirá quem acertou.

FÍM no VOLUME III
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